
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CRAGO

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA 

CONSIDERANDO que, a empresa INFORLINE INFORMÁTICA 
EIRELI, inscrita no CNP J sob o nº 04.441.478/0001-08, ofereceu os menores orçamentos e 
apresentou as certidões negativas de regularidade fiscal e social, estando positiva somente a 
certidão referente aos tributos com o município em que se localiza sua sede, todavia não 
obstando a contratação conforme Parecer Jurídico anexado nos autos e em consonância com o 
que manifestou o TCU no Acórdão 2185/2020 e Acórdão 4/2006. 

CONSIDERANDO a continuidade administrativa como um dos 
objetivos a serem perseguidos pela Administração Pública, independentemente da mudança de 
gestão; 

CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os efeitos de uma 
paralização geral do CRA/GO em razão de natureza técnica, de forma a não prejudicar os 
atendimentos básicos aos registrados e a garantia da continuidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento de situação que pode 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares; 

CONSIDERANDO que a presente contratação configura uma situação 
emergencial até a realização do procedimento licitatório pertinente; 

CONSIDERANDO o amparo legal do inciso IV, do art. 24, da Lei nº

8.666/93 e suas alterações e, ainda, tendo em vista que ausência do equipamento descrito causou 
a completa parada administrativa, prejudicando a execução das atividades fins desta autarquia. 

Nestes termos e considerando que o fornecimento é essencial e 
diretamente vinculado à continuidade da prestação dos serviços públicos, este Departamento 
propõe a contratação do fornecimento do Nobreak conforme descrito no termo de referência, 
com a empresa INFORLINE INFORMÁTICA EIRELI, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Encaminhe-se para providências. 

Goiânia, aos 25 dias do mês de novembro do ano 2021. 

Viice coordenadora da CPL 
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