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Contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Decisão Nº 2604 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de Projeto Básico 146 DAFESMAT (evento 3712065) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a
contratação do instrutor Jorge Antônio Nunes Bichuetti, portador do CPF nº 476.893.406-44, para ministrar o curso Módulo 5: Teorias e Técnicas de
Grupos e Módulo 9 – Trabalho com Grupos na Prática, do curso de “Capacitação para atuação no Programa Justiça Terapêutica”, à profissionais
credenciados para atuarem no Programa Justiça Terapêutica (PJT), por meio de edital específico do Tribunal de Justiça (TJ) e/ou que estejam atuando nas
atividades do PJT, bem como à servidores (efetivos, cedidos, disponibilizados ou comissionados) e estagiários do Poder Judiciário Tocantinense, que estejam
atuando no GGEM e/ou nas Varas e Juizados vinculados ao PJT e, ainda, à profissionais dos serviços parceiros da rede intersetorial que atuam nas áreas
correlatas às atividades do PJT, os quais serão realizados na modalidade EAD, nos períodos de 5 a 11 de julho de 2021 e de 16 a 29 de agosto de 2021.
O projeto pedagógico encontra-se no evento 3696256.
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na contratação encontra-se no
evento 3712110.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3777739) e comprovada a
disponibilidade orçamentária (evento 3765543), no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no
Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, 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, com vistas a contratação direta do instrutor Jorge Antônio Nunes Bichuetti, brasileiro, portador do RG nº M1 599.892 - SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o nº 476.893.406-44, residente e domiciliado na Avenida Guilherme Ferreira nº 333, Apartamento 903, Uberaba /MG, para ministrar
o Módulo 5: Teorias e Técnicas de Grupos e Módulo 9 – Trabalho com Grupos na Prática, do curso de “Capacitação para atuação no Programa Justiça
Terapêutica”, à profissionais credenciados para atuarem no Programa Justiça Terapêutica (PJT), por meio de edital específico do Tribunal de Justiça (TJ) e/ou
que estejam atuando nas atividades do PJT, bem como à servidores (efetivos, cedidos, disponibilizados ou comissionados) e estagiários do Poder Judiciário
Tocantinense, que estejam atuando no GGEM e/ou nas Varas e Juizados vinculados ao PJT e, ainda, à profissionais dos serviços parceiros da rede intersetorial
que atuam nas áreas correlatas às atividades do PJT, os quais serão realizados na modalidade EAD, nos períodos de 5 a 11 de julho de 2021 e de 16 a 29 de
agosto de 2021, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas/aulas, no valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), conforme Projeto Básico
146 DAFESMAT (evento 3712065), ao tempo em que APROVO a Minuta do Contrato, presente no evento 3766690.
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com a sugestão de ratificação e publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo
26, caput , da Lei 8.666/93.
Concomitantemente, à DCC, para juntada e assinatura do Contrato, e à DEESMAT, para ciência e acompanhamento.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 30/06/2021, às 20:56, 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 3777850 e o código CRC 14275ACB.

21.0.000011011-3

3777850v7

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003405008&infra_sis…

1/1

