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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

D E S P A C H O

 

Tratam os autos do Documento de Oficialização da Demanda (evento

1) da Diretoria de Informática pelo qual objetiva contratar o serviço de suporte

técnico sobre o equipamento responsável por efetuar as cópias de segurança

(backup) dos dados Institucionais, QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – Part

Number 900356-4856-3-9-6 nº 0021512827.

A assessoria jurídica desta Diretoria emitiu parecer opinando pela

possibilidade de nova contratação, por licitação inexigível.

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro nos artigos 25 e  26caput

da Lei nº 8.666/1993, autorizo a contratação da empresa Tandberg Data do

Brasil Ltda, CNPJ nº 04.439.752/0001-04, para a prestação de serviços de

suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library –

Part Number 900356-4856-3-9-6 nº 0021512827, por 12 meses, ao custo anual

de R$81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência para deliberação

quanto à ratificação do ato de inexigibilidade, nos termos do artigo 26 da Lei nº

8.666/1993.

Após, em sendo ratificado, à Diretoria Financeira para emissão da
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nota de empenho.

Ato contínuo, à assessoria jurídica para providências e à

Secretaria-Executiva para publicação do ato de inexigibilidade no Diário da

Justiça Eletrônico e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

Par870/026
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Processo n°: 202102000260339
Nome / Interessado: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

Assunto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS -
PORTARIA 19/2015 DG

 

D E S P A C H O

A Diretoria de Tecnologia da Informação apresenta Documento

de Oficialização da Demanda – DOD (evento 1), com vistas à "contração

de serviço de suporte técnico sobre o equipamento QUALSTAR

RLS-87000-2 Tape Library – Part Number 900356-4856-3-9-6 nº série

", responsável por efetuar as cópias de segurança ( )0021512827 backup

dos dados institucionais.

Após regular tramitação deste procedimento administrativo, a

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer (evento 26),

alicerçada nos documentos e legislação acerca da matéria,

manifestou-se favorável à contratação "da empresa Tandberg Data do

Brasil Ltda, CNPJ nº 04.439.752/0001-04, mediante declaração de

inexigibilidade de licitação, com fulcro no [...] artigo 25, caput,da Lei nº

". Na oportunidade, anexa, 8.666/93 no evento 27, cópia da minuta do

, "referido contrato previamente examinada, vistada e aprovada [...], nos

".termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

Por sua vez, a Diretoria-Geral, no Despacho constante do evento

28, acolhendo referido parecer da Assessoria Jurídica daquele órgão

diretivo, encaminhou o feito a esta Presidência para fins de ratificação,
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nos termos do art. 26, , da Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:caput

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

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

caput 26, da Lei nº 8.666/1993, autorizo a contratação da empresa

Tandberg Data do Brasil Ltda, CNPJ nº 04.439.752/0001-04, para a

prestação de serviços de suporte técnico sobre o equipamento

QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – Part Number

900356-4856-3-9-6 nº 0021512827, por 12 meses, ao custo anual de

R$81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência para deliberação quanto à

ratificação do ato de inexigibilidade, nos termos do artigo 26 da Lei nº

8.666/1993.

Após, em sendo ratificado, à Diretoria Financeira para emissão da nota

de empenho.

Ato contínuo, à assessoria jurídica para providências e à

Secretaria-Executiva para publicação do ato de inexigibilidade no Diário

da Justiça Eletrônico e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de

Goiás.

Pois bem. Como regra, as contratações de serviços feitas pelo

Poder Público devem se submeter ao devido processo licitatório,

atendendo aos ditames da Constituição e da Lei nº 8.666/1993, ainda em

vigência, permitindo que os fornecedores interessados concorram em

igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja mais

benéfica à Administração Pública.

  Sendo assim, a hipótese do inciso I do art. 25 da Lei nº

8.666/93, determina ser inexigível a licitação para aquisição de materiais,

equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,

empresa ou representante comercial exclusivo.

 Durante a instrução dos autos ficou demonstrado, nos termos

das Declarações emitidas pela Confederação Nacional de Serviços -

CNS (evento 9) e o Sindicato das Empresas de Processamento de

Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo – SEPROSP

(evento 10), que a Tandberg Data do Brasil Ltda., é a única empresa no
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território brasileiro que está autorizada a prestar serviços de manutenção

e suporte técnico aos Produtos TLS, RLS e XLS, que inclui Tapes Drives

e Libraries, fabricados pela empresa Qualstar Corporation.

  Assim, a essencialidade dos serviços prestados pela referida

empresa torna-se imprescindível diante dos serviços por ela realizados,

na exclusividade dos produtos, bem assim nos riscos detectados pelo

setor responsável no caso da não celebração do contrato (Análise de

Risco – evento 3).

 De plano, impende salientar que a hipótese do inciso I do art.

25, é destinada a serviços técnicos profissionais especializados, são

serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o

contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que

ela própria deposite na especialização do contratado, tanto que a norma

extraída do texto legal exige a notória especialização, associada ao

elemento subjetivo confiança.

, requisitos suficientes para o seu enquadramento em  In casu

situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade

de licitação: a empresa contratada possui notória especialização, bem

assim exclusividade sobre serviços de manutenção e suporte técnico aos

Produtos TLS, RLS e XLS, que inclui Tapes Drives e Libraries.

  O STF (AP nº 348-SC, Rel. Min. Eros Grau) assim se

pronunciou em matéria vinculada à contratação de empresa de notória

especialização:

Serviços técnicos profissionais especializados são serviços que a

Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de

acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria,

Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses

casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje

contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório

para a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre outros,

pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de

exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração

para a escolha do “trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado

”. O que a norma extraída doà plena satisfação do objeto do contrato

texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento

subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o

Nº Processo PROAD: 202102000260339

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 06/04/2021 às 16:56.
Para validar este documento informe o código 397347635866 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou

seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem

notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da

confiança da Administração.

 Ademais, nos termos do parágrafo único, incisos II e III, art. 26

da Lei nº 8.666/93, exige-se a presença de dois elementos necessários à

instrução do feito, quais sejam, razão da escolha do fornecedor ou

executante, e justificativa do preço.

 Em relação à escolha do fornecedor (inc. II), como já exposto,

trata-se de fornecedor exclusivo. No que se refere a justificativa do preço

(inciso III), ficou comprovada na instrução processual que o preço é

compatível com os valores pratidos pela empresa junto a outro órgãos

públicos (eventos 5 ao 7).

 Do exposto, , consoante o art. 26 da Lei nº 8.666/93, oratifico

despacho da Diretoria-Geral (evento 28), que autorizou a contratação

direta, pela inexigibilidade de licitação, da Empresa Tandberg Data do

, para a prestação de serviços de suporte técnico sobre oBrasil Ltda.

equipamento QUALSTAR RLS-87000-2 Tape Library – Part Number

900356-4856-3-9-6 nº 0021512827, por 12 meses, ao custo anual de

R$81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

  Volvam-se os autos, sucessivamente, à Diretoria Financeira,

para emissão da respectiva nota de empenho, e à Diretoria-Geral. para

adoção de providências que entender pertinentes.

 Publique-se e dê-se ciência ao Tribunal de Contas do Estado de

Goiás.

 Goiânia, datado e assinado digitalmente.

                  Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA

              Presidente
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