TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO
Setor: DIRG - Operador: 126
Protocolo: 000-04361/2021
Despacho: 4423/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL PEDRO OLIVEIRA CASTRO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 15/12/2021 12:42:20 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: DC18488A99.E246676AE3.0231026DD8.793A081E5D

1. OBJETO: o Setor de Biblioteca e Gestão Documental encaminha
proposta financeira para renovação dos Diários Oficiais da União DOInet, contendo: BASE DE DADOS - Busca Textual (BACO Busca) e
BASE DE DADOS – Coletânea, ambas ferramentas de busca avançada
de conteúdo oficial. Permite acesso ao Banco de Dados DOInet assim
como buscas nos Diários Oficiais, por diversos parâmetros: número de
processo, nome das partes, palavra-chave ou sentença, ano/nome
da publicação e demais possibilidades relacionadas na proposta.
Justifica-se
a
assinatura
pela
necessidade
de
acompanhamento dos atos legais dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário publicados nas 3 (três) Seções dos Diários Oficiais de forma
rápida e precisa. Essas bases de dados contém a íntegra de todos os
atos normativos superiores e inferiores, contendo a Legislação Federal
e Atos de pessoal com sua redação original. A assinatura vigente
encerra-se em dezembro de 2021 e a renovação compreenderá o
período de janeiro a dezembro de 2022. Os preços foram reajustados
com desconto em margem proporcional aos valores cobrados da
atual assinatura vigente que consideramos condizente com o
mercado o qual apresenta índices inflacionários. Seguem as Certidões
de CND, FGTS, CNDT, Exclusividade e demais necessárias.
Antes a legislação federal brasileira disponibilizada
compreendia 11 anos: de 2006 a 2016 e agora os anos contratados
compreendem 47 anos, de 1975-2021, significando um considerável
bônus.
Isso reafirma nossa prática de aplicar um dos objetivos e
metas - a de nº 12- do planejamento estratégico deste Regional qual
seja: aperfeiçoar a gestão de custos, significando a cultura da
contenção das despesas, mais precisamente, de redução de
desperdício de recursos públicos.
No doc. 01, fls. 2/8, encontra-se juntada a proposta para
renovação da assinatura dos serviços Doinet, com valor anual de R$
16.541,50 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta
centavos). Se a Nota de Empenho for encaminhada até o dia
31/12/2021 será(ão) concedido(s) o(s) seguinte(s) benefício(s):
Serão cadastrados mais 4 termos gratuitamente no
aplicativo DOinet Alerta, perfazendo um total de 5 monitorados
diariamente.
2. DESPACHO DG (doc. 2): encaminha os autos à Secretaria de
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Orçamento e Finanças para informar a disponibilidade orçamentária
para atender a presente despesa.
3. DESPACHO SOF (docs. 3/4): informa que há disponibilidade
orçamentária suficiente para custeio da despesa.
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Por se tratar de assinatura de periódico com vigência a
partir de janeiro/2022, caso a Administração autorize a realização da
despesa com o orçamento de 2021, esta Secretaria sugere que o
empenho seja emitido, somente em meados de dezembro, com a
utilização de possível sobra orçamentária deste exercício. Encaminha
os autos à Diretoria-Geral para ciência e deliberação.
4. DESPACHO DG (doc. 5): encaminho os autos à consideração do
Excelentíssimo Senhor Presidente a pretensão do Setor de Biblioteca e
Gestão Documental, de renovação da assinatura dos Diários Oficiais
da União – DOInet, para o período de janeiro a dezembro de 2022, no
valor de
R$ 16.541,50 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta um reais e
cinquenta centavos).
5. DESPACHO PRESIDÊNCIA (doc. 6): autorizo a renovação da
assinatura dos Diários Oficiais da União - DOInet, conforme solicitado
pelo Setor de Biblioteca e Gestão Documental deste Regional, ante os
benefícios trazidos para esta Corte Trabalhista, bem assim acolho a
sugestão da Secretaria de Orçamento e Finanças, constante no
documento 4 deste Protocolo Administrativo, para que o empenho
seja emitido somente em meados de dezembro, com a utilização de
possível sobra orçamentária deste exercício. Retorne o feito à Diretoria
Geral para ciência desta decisão e providências complementares.
6. DESPACHO DG (doc. 7): ao Setor de Assessoramento Jurídico para
análise e emissão de parecer acerca da aquisição da assinatura
acima mencionada.
7. PARECER NAJ Nº 612/2021 (docs. 8/9): a situação descrita nestes
autos torna inviável a competição marcada pela aquisição de
prestação de serviços que só possa ser fornecido/prestado por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, conforme
prevê o art. 74, III, “a”, da Lei nº 14.133/2021. O valor de proposta de
renovação é de R$ 16.541,50 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e
um reais e cinquenta centavos), e inclui as despesas com
responsabilidades fiscais.
Quando à habilitação do contratado, estão acostadas
aos autos Certificado de Propriedade, certidões de regularidade fiscal
federal, estadual e municipal, bem como a trabalhista e de
regularidade quanto ao FGTS (doc.1).
O presidente desta E. Corte autorizou a renovação da
assinatura dos Diários Oficiais da União - DOInet, conforme solicitado
pelo Setor de Biblioteca e Gestão Documental deste Regional.
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Ademais acolheu a sugestão da Secretaria de Orçamento e
Orçamento e dezembro, com a utilização de possível sobra
orçamentária deste exercício, conforme doc. 5.
O SAJ manifesta-se pela possibilidade de contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, III,
“a”, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser publicado o ato que autorizar
a sua efetivação no sítio deste TRT da 16ª Região, conforme disciplina
a nova Legislação, em seu Parágrafo único do art. 72.
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DESPACHO:
Isto posto, acato o parecer do SAJ (docs. 8/9),
e
considerando que no doc. 3 há informação da Secretaria de
Orçamento e Finanças de que existe disponibilidade orçamentária
suficiente para atender a presente despesa, reconheço a
inexigibilidade de licitação identificada neste Protocolo e autorizo a
contratação da renovação da assinatura dos Diários Oficiais da União
- DOInet, no valor de R$ 16.541,50 (dezesseis mil quinhentos e quarenta
e um reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 74, III, “a”,
da Lei nº 14.133/2021.
Ao Apoio Administrativo/DG para elaborar extrato de
inexigibilidade e disponibilização no sítio eletrônico deste Tribunal.
Após, à SOF para emissão de empenho no valor de R$
16.541,50 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta
centavos), em favor da empresa BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EIRELI.
São Luís/MA.

(datado e assinado digitalmente)

?Manoel Pedro Castro
Diretor-Geral
cds/fm
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