
PROAD 624/2023

INTERESSADA: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO 

ASSUNTO: Adesão como Carona, à Ata de Registro de Preços nº 13/2022 decorrente do Pregão
Eletrônico 22/2022 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 4ª REGIÃO - TRF-04.

 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) solicita autorização para
aquisição de 65 (sessenta e cinco) licenças da Plataforma Zoom Rooms - 3 Year Prepay (PAR1-
ROOM-BASE-RM3Y), mediante   adesão à Ata de Registro de Preços nº 13/2022, decorrente do
Pregão Eletrônico nº 22/2022, promovido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

.O contrato terá vigência de 36 meses e a estimativa de custo total da contratação alcança o importe
de 512.330,00 (Quinhentos e doze mil, trezentos e trinta reais), consoante informado no marcador
4.  Para o presente exercício a despesa prevista é de R$ 170.776,67 (cento e setenta mil e setecentos e
setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Os estudos preliminares da presente contratação foram apresentados no PROAD 12431/2022 (juntado
ao marcador 5).

O valor da contratação está de acordo com aquele praticado no mercado, conforme constou do item
1.9 da Análise de Viabilidade da Contratação apresentada no marcador 22 do PROAD 12431/2022,
no qual foram apresentados os estudos preliminares e o projeto básico, além dos documentos que
integraram o PRE 22/2022 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O Diretor da SEOF, no marcador 10, certificou que há disponibilidade orçamentária para fazer face
às despesas do presente processo.

No marcador 12, na forma do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000,
declarei que a presente despesa está adequada ao programa de trabalho específico do orçamento e que
a sua efetivação não ultrapassará os limites orçamentários estabelecidos para o presente exercício.

A empresa  XP ON CONSULTORIA LTDA, vencedora do Pregão Eletrônico realizado pelo TRF4,
está em situação fiscal e trabalhista regular (marcador 3) e manifestou concordância com a adesão
pretendida (marcador 15 do PROAD 12431/2022, juntado ao marcador 5).

A contratação está prevista no Plano Anual de Aquisições e Contratações do TRT12, PAC 2023, sob
identificador 15375.

Ao marcador 14 consta autorização do órgão gerenciador da adesão deste Regional à Ata de Registro
de Preços nº 13/2022 .



O SELCO apresentou as minutas do Termo de Designação de Gestão e Fiscalização e do Termo de
Contrato aos marcadores 7 e 8. 

A Assessoria Jurídica da Presidência, por meio do Parecer nº 326/2021 (m. 12), após análise
criteriosa dos documentos e legislação atinentes à contratação, não opôs óbice legal à sua
formalização e aprovou as minutas do Termo de Designação de Gestão e Fiscalização e do Termo de
Contrato de marcadores, desde que avaliadas pela Administração a oportunidade e conveniência da
contratação.

Tendo em vista o contido no expediente, autorizo a formalização da contratação pretendida, por meio
de adesão, como carona, à Ata de Registro de Preços nº 13/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 98
/2021, promovido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na forma da minuta de Contrato de
marcador 8 e minuta de termo de designação de gestão e fiscalização de marcador 7, aprovadas pela
Assessoria Jurídica da Presidência.

Em 9 de fevereiro de 2023.

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA

Diretor-Geral
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