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Memorando nº 1990 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DTINF/GABDTI
Palmas, 08 de agosto de 2019.

Ao Senhor Diretor Geral.

Assunto: participar de capacitação sobre processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação.

Cumpre o presente solicitar a autorização para a inscrição no seminário
“A contratação pública sem licitação – cabimento, instrução dos
processos de dispensa e inexigibilidade e os contratos”, a ser realizado
nos dias 14 a 16 de outubro de 2019 no Rio de Janeiro, conforme folder com
inserto no evento 2748830, para o servidor Rafael Giordano Gonçalves Brito,
matrícula 352918. Na oportunidade, foi juntada a proposta comercial aos autos,
sob evento 2749413.
A necessidade de realização do curso se justiﬁca pelo fato de o servidor
laborar no suporte de aquisições e contratações 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 2624808 do SEI
nº 18.0.000023018-5, aprovado pela Presidência desta Corte de Justiça.
Acredita-se que a aludida capacitação tornará este servidor preparado
para auxiliar o gestor público na resolução de situações polêmicas sobre as
principais hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, principalmente quanto à
motivação do enquadramento e à instrução (passo a passo) desses
procedimentos, bem como na orientação na tomada de decisões mais seguras e
na prevenção de responsabilizações.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Leal de Araujo
Barreto, Diretor de Tecnologia da Informação, em 22/08/2019, às 17:41,
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 2724132 e o
código CRC 6203D999.
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PROCESSO
19.0.000026073-0
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO
Participação em curso de capacitação.

Despacho Nº 58604 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Cuida-se de solicitação do Diretor de Tecnologia da Informação, na qual
pleiteia autorização para o servidor RAFAEL GIORDANO GONÇALVES
BRITO participar do seminário “A contratação pública sem licitação – cabimento,
instrução dos processos de dispensa e inexigibilidade e os contratos”, a ser
realizado nos dias 14 a 16 de outubro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2831782), comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 2823183), 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 artigo 25, inciso II c/c o artigo
13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, com vistas à participação no evento
"A Contratação Pública sem licitação – cabimento, instrução dos processos de
dispensa e inexigibilidade e os contratos decorrentes", pelo valor total de R$
3.519,00 (três mil quinhentos e dezenove reais), conforme proposta sob o
evento 2801242.
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.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos,
Diretor Geral, em 11/10/2019, às 09:36, 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 2832146 e o
código CRC B41D7FB7.
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PROCESSO
19.0.000026073-0
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO
Participação em curso de capacitação.

Decisão Nº 3590 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Cuida-se de solicitação do Diretor de Tecnologia da Informação, na qual
pleiteia autorização para o servidor RAFAEL GIORDANO GONÇALVES
BRITO participar do seminário “A contratação pública sem licitação – cabimento,
instrução dos processos de dispensa e inexigibilidade e os contratos”, a ser
realizado nos dias 14 a 16 de outubro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2831782), comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 2823183), no exercício das atribuições
legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 2832146), nos termos do artigo 25.
inciso II c.c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da
empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO
E
CONSULTORIA
S/A, com vistas à
participação no evento "A Contratação Pública sem licitação – cabimento,
instrução dos processos de dispensa e inexigibilidade e os contratos
decorrentes", pelo valor total de R$ 3.519,00 (três mil quinhentos e dezenove
reais), conforme proposta sob o evento 2801242.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual
substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do Estatuto
Licitatório;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à empresa em comento
e demais providências pertinentes; e
3. DTINF para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 14/10/2019, às 08:52, 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 2832198 e o
código CRC A60BB88C.
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:: SEI / TJ-TO - 2839095 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em 14/10/2019, às
15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 14/10/2019, às 15:32,
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 2839095 e o código CRC 55F12E5B.
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