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Nome ESCOLA JUDICIAL DE GOIÁS - EJUG

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de Projeto Básico (evento 16), apresentado pela Escola

Judicial deste Tribunal, visando a contratação da agência João Nogueira de

, para ministrar 3 (três) Oficinas de  deCamargo Neto Eireli. Media Training

porta-voz institucional, na modalidade , ao vivo, destinadas à capacitaçãoonline

de aproximadamente 135 (cento e trinta e cinco) magistrados deste Poder

Judiciário, a serem realizadas nos dias 9, 16 e 30 de abril do corrente ano, das

13h às 19h, no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

A Assessoria Jurídica ofertou parecer pela regularidade da

contratação em tela (evento retro).

Isso posto, sigam os autos à Escola Judicial para as providências

subsequentes.

Registre-se, por fim, no caso de autorização, a necessidade de

encaminhamento à ilustre Presidência para ratificação e publicação em órgão

oficial, nos termos do artigo 26, , da Lei n° 8.666/1993.caput

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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:Processo n° 202103000264569
:Nome / Interessado ESCOLA JUDICIAL DE GOIÁS

Assunto: SOLICITAÇÃO

 
 

 

 

 

 

  
D E S P A C H O

Trata-se do procedimento de contratação direta, mediante

inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, combinado com artigo

13, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, com vistas à contratação da empresa Agência

, CNPJ Nº 18.464.633/0001-16, paraJoão Nogueira de Camargo Neto Eireli

realização de três (3) oficinas de Media Training de porta-voz institucional, para

, com até seis (6) horascontato com a imprensa e demais formadores de opinião

de duração cada uma, para formação de 135 (cento e trinta e cinco)

magistrados, Diretores de Foro deste Poder Judiciário, a serem ministradas pela

Plataforma Zoom, nos dias 9, 16 e 30 de abril do corrente ano, no valor de

R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

No Parecer constante do evento 20, a Assessoria Jurídica da Diretoria

Geral, alicerçada nos documentos, doutrina e jurisprudência acerca da matéria,

manifestou-se favorável à contratação em tela.

A Diretoria-Geral, por meio do Despacho anexado ao evento 21,

determinou o retorno dos autos à Escola Judicial para as providências relativas à

autorização da contratação, com o registro de que o feito deveria ser

encaminhados a esta Presidência, na hipótese de autorização, para ratificação

do ato de inexigibilidade.

A Escola Judicial, por sua vez, autorizou (evento 22), a contratação

por inexigibilidade  e encaminhou o feito a esta Presidência para fins de

ratificação, nos termos do art. 26, , da Lei nº 8.666/93.caput

Os autos foram instruídos com a Proposta (evento 2), certidões de
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regularidade fiscal, trabalhista e comprovante de inscrição e situação cadastral

(eventos 3 a 10 e 17) e justificativas de preço por meio de Notas Fiscais (eventos

11 a 15).

O Setor de Custeio e Infraestrutura da EJUG informou a

disponibilidade orçamentária financeira para a contratação (evento 18).

O fundamento legal apontado para a contratação pretendida  dispõe

que:

Art. 13. Para fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos

profissionais especializados os trabalhos relativos a:

[…]

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

competição, em especial:

[…]

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e

divulgação;

Verificam-se presentes os requisitos contidos nos artigos

supramencionados, uma vez demonstrado que a empresa possui especialização

indicada para a execução do serviço e que o preço é compatível com os valores

de mercado.

Dessa forma, observados os preceitos legais de regência, ratifico,

consoante art. 26 da Lei nº 8.666/93¹, o ato de inexigibilidade de licitação

 – EJUG (evento 22).praticado pela Diretoria da Escola Judicial de Goiás

Publique-se.

Volvam-se à Diretoria-Geral.

Na sequência, à Diretoria Financeira para as providências

subsequentes, conforme determinação contida no Despacho da EJUG (evento

22).

Goiânia, .datado e assinado digitalmente
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                Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
                                                                                Presidente

AsAdM18

¹Art. 26. As dispensas previstas nos §§2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,

à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
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