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ASSUNTO : SOLICITAÇÃO 

DESPACHO-DIR/EJUG

Trata-se de procedimento autuado por esta Escola acerca da proposta de

contratação da agência  João Nogueira de Camargo Neto Eireli,  inscrita no CNPJ nº

18.464.633/0001-16, para a realização de 3 (três) oficinas de media training de porta-voz

institucional, para contato com a imprensa e demais formadores de opinião, com até 6

(seis) horas cada, destinadas à formação de 135 (cento e trinta e cinco) magistrados(as),

Diretores(as) do Foro do Poder Judiciário do Estado de Goiás, com previsão de realização

nas datas de 9, 16 e 30 de abril do ano de 2021.

O valor de cada oficina para a capacitação de até 45 (quarenta e cinco)

magistrados é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), perfazendo o total de R$

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

Instruem os autos a proposta (evento 2),  certidões de regularidade fiscal e

trabalhista  da  pessoa  jurídica  (eventos  3  a  10  e  17),  projeto  básico  (evento  16),

justificativas  de  preços  (eventos  11  a  16)  e  informação  do  Setor  de  Custeio  e

Infraestrutura (evento 18).

O Setor de Custeio e Infraestrutura da EJUG, por meio da Informação de

evento nº 18 manifestou que:

“a razão de escolha da agência João Nogueira de Camargo Neto
Eireli  se  deve  ao seu enquadramento  na modalidade de  serviços
técnicos especializados e profissional de notória especialização, nos
termos do art. 25, inciso II e §1º, c/c com o parágrafo único, incisos II
e III, do art. 26, da Lei 8.666/1993. 
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A  proposta  comercial,  a  comprovação  de  outras  contratações
realizadas pelo profissional e a experiência desta Escola em anterior
aquisição efetivada no ano de 2020, via Proad 202007000231198,
justificam a escolha da contratada.

(…)

Por  fim,  não  haverá  o  custeio  de  diárias  e  ajuda  de  custo  aos
magistrados,  haja vista a participação no curso ocorrerá por  meio
online.”

Considerada  a  oportunidade  e  conveniência  da  contratação  das  oficinas

destinadas  ao  desenvolvimento  de  habilidades,  posicionamento  em  situações  de

entrevistas e manifestações públicas de magistrados e magistradas ocupantes de funções

de destaque nas Diretorias de Foro das Comarcas, esta Diretoria encaminhou aos autos à

Diretoria-Geral para análise jurídica do pleito.

Instada, a Diretoria-Geral, por meio da Assessoria Jurídica, via Parecer de

evento nº 20 dos autos, manifestou pela regularidade da contratação, tendo em vista o

atendimento as exigências dos artigos 25, inciso II, e 26 da Lei nº 8.666/1993.

À  vista  da  documentação  apresentada  nos  autos,  verifica-se  que  a

realização de 3 (três) oficinas de media training de porta-voz institucional, destinada a 135

(cento e trinta e cinco) magistrados(as) do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a ser

realizada  pela  agência  João  Nogueira  de  Camargo  Neto  Eireli,  se  enquadram  na

categoria de serviços qualificados como técnicos, fornecidos por profissional de notória

especialização e de natureza singular, atendendo ao previsto no art. 25, inciso II c/c com o

art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

A necessidade de capacitação de magistrados(as) deste Poder, a proposta

ofertada (evento 2) e justificativas de preços (eventos 11 a 15), atendem aos requisitos do

art. 26, parágrafo único, incisos II e III da Lei nº 8.666/1993. 

Isto  posto,  pelas razões expostas,  AUTORIZO  a contratação  da agência

João Nogueira de Camargo Neto Eireli, CNPJ Nº 18.464.633/0001-16, por meio de

inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, e art.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rua 72, s/n, salas T-2 e T-9, Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis, Jardim Goiás  – CEP 74805-480 

Fone (62) 3018-8490 e-mail: secretariaejug@tjgo.jus.b  r 

Nº Processo PROAD: 202103000264569

Assinado digitalmente por: EUNICE MACHADO NOGUEIRA, COORDENADORA ADMINISTRATIVA; e outros, em 17/03/2021 às 14:44.
Para validar este documento informe o código 392284409760 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:secretariaejug@tjgo.jus.br
mailto:secretariaejug@tjgo.jus.br


26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/1993, no valor total de  R$ 39.600,00

(trinta e nove mil e seiscentos reais).

À  Secretaria  Administrativa  da  EJUG  para  envio  dos  autos  à  Douta

Presidência,  a  fim de que seja  apreciada a contratação em tela,  com a ratificação e

publicação de ato em órgão oficial, nos termos do artigo 26, caput, da Lei nº 8.666/1993.

Em  seguida,  à  Diretoria  Financeira  para  providências  subsequentes  de

realização do empenho.

Após, retornem-se.

Juiz Dr. REINALDO ALVES FERREIRA
Vice-Diretor da EJUG
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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