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:Processo n° 202105000272289
:Nome / Interessado DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto: TERMO ADITIVO (Prorrogação)

 
 

 

 

 

D E S P A C H O

Tratam-se os presentes autos do Memorando nº 56/2021 (evento 1) da 

 peloDivisão de Gestão de Contratos e Convênios da Diretoria Administrativa

qual informa que o contrato celebrado entre este Tribunal e empresa NP

Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, cujo objeto é a prestação de serviço

de consulta ao banco de dados denominado “Banco de Preços”, por meio de

franqueamento de acesso, com aquisição de 3 (três) licenças e 5 (cinco) acessos

de cortesia, expira-se em .13 de novembro de 2021

Os autos foram instruídos com cópia do contrato original (evento 2);

declaração do CADIN Estadual (evento 3); planilha para Resolução nº

195/2014CNJ (evento 4); manifestação das áreas responsáveis acerca da

prestação do serviço de maneira satisfatória (eventos 7/9), declaração de preço

(evento 11); proposta(evento 12); justificativa de preço (evento 14/16); carta de

exclusividade (evento17); certidões de regularidade fiscal e trabalhista (evento 18),

declaração de inexistência de impedimento de licitar (evento 19) .

Após regular tramitação destes autos, a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, por meio do Parecer constante do evento 21, opinou pela

impossibilidadede prorrogação, mas pela viabilidade de nova contratação,

 vez que presentes os requisitos autorizadores dapor licitação inexigível,

contratação por licitação inexigível, nos termos dos artigos 25, inciso I, e 26,

incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/1993, manifestando-se pela legalidade da

contratação da empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda., para

franqueamento de acesso ao serviço , por 12 (doze)“Banco de Preços”

. (grifo nosso).meses, a partir do fim da contratação vigente
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Por sua vez, a Diretoria-Geral, no Despacho constante do evento 24,

acolhendo referido parecer da Assessoria Jurídica daquele órgão diretivo,

encaminhou o feito a esta Presidência para fins de ratificação do ato de

inexigibilidade, nos termos do art. 26, , da Lei nº 8.666/93, nos seguintescaput

termos:

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro nos artigos 25, inciso I e

26, incisos II e III da Lei nº 8.666/1993, autorizo a contratação da empresa NP

Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, para franqueamento de acesso ao

seu serviço de “Banco de Preços”, por 12 meses, ao custo anual de R$ 26.100,00

(vinte e seis mil e cem reais), a partir do fim da vigência do contrato em curso

(13.11.2021).

Os fundamentos legais apontados para a contratação pretendida assim

dispõem:

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

competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo

órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a

obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,

ainda, pelas entidades equivalentes;

[…]

Art. 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. 8 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.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou

de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com

os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de
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grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa,

quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos

quais os bens serão alocados.

Verificam-se presentes os requisitos do artigo supramencionado, uma

vez que a empresa em questão é a única a oferecer o serviço “Banco de Preços”,

por ser a criadora e desenvolvedora do sistema de pesquisas.

Ao teor do exposto, , consoante o art. 26 da Lei nº 8.666/93, oratifico

ato de inexigibilidade de licitação emitido   pela Diretoria-Geral (evento 24), que 

 da empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicasautorizou a contração

Ltda, para franqueamento de acesso ao seu serviço de “Banco de Preços”, por 12

meses, ao custo anual de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), a partir do

fim da vigência do contrato em curso, 13 de novembro de 2021.

Publique-se.

Dê-se ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás e à Diretoria

de Auditoria Interna.

Após, remetam-se os presentes autos à Diretoria Financeira para

emissão da nota de empenho.

Em seguida, à Diretoria-Geral para adoção de providências que

entender pertinentes.

Imprima-se urgência

Goiânia, .datado e assinado digitalmente

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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Nº Processo PROAD: 202105000272289

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 03/07/2021 às 21:59.
Para validar este documento informe o código 428304863392 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 428304863392 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202105000272289

CARLOS ALBERTO FRANÇA
PRESIDENTE
PRESIDENCIA
Assinatura CONFIRMADA em 03/07/2021 às 21:59


