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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2021 - ECONOMIA/GO

 

A Secretária de Estado da Economia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, elenca as
razões abaixo, visando fundamentar a presente contratação por dispensa de licitação;

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 202100004091125, que vislumbra a
Aquisição de serviços de suporte técnico remoto e atualizações de versões dos so�wares DRS, no âmbito
da Secretaria de Estado da Economia, pelo prazo de 12 meses, para as 5 (cinco) licenças do so�ware DRS
Audiências adquiridas por este órgão e 5 (cinco) licenças do so�ware DRS Conference, que se encontram
em funcionamento na Corregedoria Fiscal, mediante Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no ar�go
25, caput da Lei nº 8.666/93, regulamentada, a nível estadual, no Art. 33 da Lei nº 17.928/12:

CONSIDERANDO que a referida contratação se jus�fica em razão de no ano 2016, terem
sido adquiridas 5 (cinco) licenças de um so�ware de gravação de audiências, chamado DRS Audiências,
por meio de adesão a Ata de Registro de Preços, com recursos do PROFISCO, conforme instrução do
processo nº 201600004013111. Já no ano de 2020, foi concedido o Licenciamento Corpora�vo da
plataforma DRS, através da emissão de O�cio em 30/01/2020 pela empresa Kenta Informá�ca S.A à esta
Secretaria, possibilitando a inclusão de novas licenças de uso. Desta forma, foi solicitada em 11/02/2021,
5 (cinco) licenças do so�ware DRS Conference, que possibilita a gravação do áudio e vídeo de
videoconferência em virtude do trabalho remoto ocasionado pela Pandemia. Em virtude do
encerramento do primeiro contrato em junho do presente ano, surgiu a necessidade de celebração de
nova contratação dos serviços de suporte e atualização de versões, mediante inexigibilidade de licitação,
fundamentada pelo ar�go 25, caput da Lei nº 8.666/93, uma vez que já possuímos o produto de
propriedade da empresa Kenta Informá�ca, a única capaz de prestar serviços de suporte técnico e
entregar as atualizações necessárias para os so�wares DRS. 

CONSIDERANDO que os valores apresentados na proposta comercial da empresa a ser
contratada  apresenta equivalência com os preços pra�cados pelo mercado;

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº
2021.17.01.04.122.1016.3014.03;

CONSIDERANDO a correta instrução do processo com os documentos necessários ao
enquadramento da contratação com base no no Ar�go 25, caput da Lei nº 8.666/93;

APROVO o Termo de Referência (000022869475) constante do Processo, em
atendimento ao art. 7º, § 1º, da Lei 8.666/93 e art. 18 § 2º, da Lei Estadual 17.928/2012; e

 

RATIFICO a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO fundamentada no caput do
25, da Lei 8.666/93,  para contratação da empresa KENTA INFORMÁTICA S.A, CNPJ Nº 01.276.330/0001-
77,  visando a aquisição de serviços de suporte técnico remoto e atualizações de versões dos so�wares
DRS, no âmbito da Secretaria de Estado da Economia, pelo prazo de 12 meses, para as 5 (cinco) licenças
do so�ware DRS Audiências adquiridas por este órgão e 5 (cinco) licenças do so�ware DRS Conference,
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que se encontram em funcionamento na Corregedoria Fiscal, no valor total de  R$ 12.900,00 (doze mil e
novecentos reais).

 

 CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia

 

GOIANIA - GO, aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 14/10/2021, às 18:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000024415786 e o código CRC A260EFBD.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B - Bairro

SETOR NOVA VILA - GOIÂNIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
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