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Memorando nº 1114 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DTINF/GABDTI
Palmas, 03 de maio de 2019.

Ao Senhor Diretor Geral.

Assunto: participar de curso de auditoria de Tecnologia da Informação
de acordo com a Jurisprudência do TCU e as boas práticas internacionais.

Cumpre o presente solicitar a autorização para a inscrição no curso de
Auditoria de Tecnologia da Informação d e acordo com a Jurisprudência
do TCU e as boas práticas internacionais, a ser realizado nos dias 11 e 12
de junho de 2019 em Foz do Iguaçu, conforme folder com inserto no
evento 2559627, para o servidor Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula
352918.
A necessidade de realização do curso se justiﬁca pelo fato de o servidor
laborar no suporte de aquisições e contratação de bens e serviços de Tecnologia
da Informação de Comunicação (TIC), inclusive no que diz respeito as regras
jurídicas relativas as contratações. Vale destacar que esse curso está previsto
no Plano de Capacitação, disposto no evento 2580698 do SEI nº 18.0.0000230185, aprovado pela Presidência desta Corte de Justiça.
Acredita-se que a aludida capacitação tornará este servidor preparado
para auxiliar a Administração afastar a ocorrência de erros durante o
procedimento de licitação e contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação, desde o planejamento até a execução contratual, com observância a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre esse assunto.

Cordialmente,
Documento assinado eletronicamente por Rafael Giordano Gonçalves
Brito, Chefe de Serviço, em 24/05/2019, às 11:36, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Leal de Araujo
Barreto, Diretor de Tecnologia da Informação, em 27/05/2019, às 14:24,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Memorando GABDTI n 1114 (2559502)
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A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2559502 e o
código CRC 4930B426.
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PROCESSO
19.0.000015821-9
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO
INSCRIÇÃO EM CURSO
Despacho Nº 35038 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Versam os presentes autos de solicitação para participação do
servidor, Rafael Giordano Gonçalves Brito, matricula 352918, no curso “60
vícios mais comuns nas licitações e nos contratos – como evitar, quando
sanear e como resolver de acordo com o TCU”, que será realizado nos 25 a
27 de junho de 2019, na cidade de Rio de Janeiro.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2644151), e, comprovada a
disponibilidade orçamentária (2621465), no exercício das atribuições a mim
conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos
da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa, ZENITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA, CNPJ nº. 86.781.069/0001-15, com vistas à participação em
tela, pelo valor total de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta
reais), considerando o disposto no evento nº 2643743.
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com sugestão de ratiﬁcação e
publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26, caput ,
da Lei 8.666/93.
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho
respectiva.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos,
Diretor Geral, em 19/06/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2644324 e o
código CRC D177191F.

19.0.000015821-9

2644324v3

Despacho ASJUADMDG n 35038 (2644324)

SEI 19.0.000015821-9 / pg. 3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

PROCESSO
19.0.000015821-9
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO
INSCRIÇÃO EM CURSO
Decisão Nº 2045 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Versam os presentes autos de solicitação para participação do
servidor, Rafael Giordano Gonçalves Brito, matricula 352918, no curso “60
vícios mais comuns nas licitações e nos contratos – como evitar, quando
sanear e como resolver de acordo com o TCU”, que será realizado nos 25 a
27 de junho de 2019, na cidade de Rio de Janeiro.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2644151), e, comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 2621465), no exercício das atribuições
legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 2644324), nos termos do inciso II do
art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da
empresa, ZENITE
INFORMAÇÃO
E
CONSULTORIA,
CNPJ
nº.
86.781.069/0001-15, com vistas à participação em tela, pelo valor
total de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), oportunidade em
que AUTORIZO o empenho respectivo.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho;
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e
demais providências pertinentes; e
3. GABDTI para ciência e acompanhamento.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 23/06/2019, às 17:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2644362 e o
código CRC AC15E729.
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16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2646725 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
24/06/2019, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002211040&infr…
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16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2646725 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 24/06/2019,
às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 2646725 e o código CRC B17DA9C0.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002211040&infr…
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