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Informação n° 200/2012 - SEGEC/SAD/DG
Processo: 342.891

Assunto: Contrato n° 01/2011. Remessa do processo à DTI.

Senhor Secretário de Administração,

1.

Trata-se do Contrato n° 01/2011, celebrado em 31 de janeiro de 2011 com

a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), que tem
por objeto a contratação de serviços especializados para a: i) especificação de modelo de
sistema digital, com vista à implantação de sistemas de registro eletrônico destinados aos
cartórios de registro de imóveis no Brasil; e ii) especificação do sistema a ser
desenvolvido e implantado nos cartórios de registro de imóveis do Estado do Pará.
2.

O referido contrato, em seu Anexo II, estabelece o prazo de entrega final

dos serviços de 240 dias, a contar da sua assinatura, o que corresponde à data de 27 de
setembro de 2011. No entanto, conforme apontado pelo Despacho n° 1.848/2011, fl. 282,

a Diretoria-Geral verificou o possível descumprimento desse prazo, remetendo os autos
ao Gestor do Contrato para análise e manifestação, bem como para notificação da
Contratada acerca do descumprimento contratual e estipulação de novo prazo para
entrega do objeto contratado.
3.
Notificada acerca do descumprimento contratual por meio do Ofício n°
144/DTI, fl. 283, a LSI-TEC solicitou a dilação do prazo contratual de 240 para 375 dias,

através do expediente de fls. 284-286, no entanto não apresentou novo cronograma
incluindo os elementos faltantes, conforme solicitado naquele ofício. Cumpre salientar
que o prazo final proposto pela Contratada, caso tenha sido aceito, representaria a data
final de 09 de fevereiro de 2012.

4.

Considerando que após os eventos acima relatados não foi encontrado

nos autos qualquer manifestação por parte dos gestores acerca da aceitação, ou não, da
proposta apresentada pela Contratada, e que não restou claro, por meio do Despacho n°

105/2012-DTI, fls. 630-631, a data exata da entrega dos serviços objeto do Contrato,
entendemos que a questão encontra-se pendente, carecendo de maiores informações.
5.

Além disso, não foram encontrados nos autos os termos de recebimento a

que se refere a Cláusula Sexta do Contrato, apesar de constar no Despacho n°
105/2012-DTI informação que nos permite deduzir que houve a entrega do objeto
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contratado. Neste ponto, importante ressaltar que o recebimento do objeto contratado
somente poderia ocorrer por meio de comissão devidamente constituída para este fim,
conforme § 8o do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.

6.

Posto isso, sugerimos a remessa dos autos ao Departamento de

Tecnologia da Informação, com vistas aos gestores, para manifestação acerca da
aceitação, ou não, da proposta apresentada pela Contratada e indicação dos membros
que comporão a comissão responsável pela recepção do objeto contratado.
Brasília,

>JL

de abril de 2012.

fuveniiLara Filho

Chefe da SEGEC

Analista Judiciário

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Departamento de Tecnologia da Informação,
nos termos propostos pela Informação 200/2012 - SEGEC/SAD/DG.

Brasília, £6 de abril de 2012.

^

Kleber de Oliveira Vieira

Secretário de Administração
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De:
Volnys Borges Bernal [volnys.bernal@lsitec.org.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de março de 2012 00:40
Para:

Olívio Fernandes Balbino

Ce:

Davi Alvarenga Balduino Ala; Cristian Ribeiro Marques; Adilson Hira; Adriana Jacoto Unger

Assunto:

Entrega do projeto SREI

Prezado Olivio,

Devido ao tamanho da entrega (19M), o e-mail encaminhado anteiormente retornou.

Encaminharei novamente os arquivos, agora em 5 partes, a partir do próximo e-mail.
Porfavor, ao final, confirme o recebimento das 5 partes.
Abraços,
Volnys

Forwarded message

^PsFrom: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon(5)googlemail.com>
x- Date: 2012/3/6

Subject: Delivery StatusNotification (Failure)
To: volnvs.bernal(5)lsitec.org.br

Delivery to the foliowing recipient failed permanently:
davLala(a)cnj.jus.br
Technical details of permanent failure:

Google tried to deliver yourmessage, but it was rejected by the recipient domain. We
recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this
error. The error that the otherserverreturned was: 552 552 5.3.4Error: message file too big
(state 18).
Original message

Return-Path: <volnvs.bernal@lsitec.org.br>

Received-SPF: pass (google.com: domain of volnvs.bernal(a)lsitec.org.br designates
10.220.155.196 as permitted sender) client-ip=10.220.155.196;
Authentication-Results: mr.google.com: spf=pass (google.com: domain of

volnvs.bernal(a)lsitec.org.br designates 10.220.155.196 as permitted sender)
smtp.mail=volnvs.bernal(a)lsitec.org.br

Received: from mr.google.com ([10.220.155.196])
by 10.220.155.196 with SMTP id t4mr385376vcw.52.1331003870425 (numjiops = 1);
Mon, 05 Mar 2012 19:17:50 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0

Received: by 10.220.155.196 with SMTP id t4mr312553vcw.52.1331003867710; Mon,
05 Mar 2012 19:17:47 -0800 (PST)

Received: by 10.52.33.16 with HTTP; Mon, 5 Mar2012 19:17:26 -0800 (PST)
Date: Tue, 6 Mar 2012 00:17:26 -0300

Message-ID:

27/04/2012
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<CAG7c4cDmMiHi=U6K+MvbLu7YjrdO vDR30WY6Hi7AMALWOC3pg(a)mail.gmail.com>
Subject: Entrega do projeto SREI

From: Volnys Borges Bernal <volnvs.bernal(5)lsitec.org.hr>

To: =?ISO-8859-l?Q?01=EDvio_Fernandes_Balbino?= <olivio.balbino(5)cnj.jus.br>
Ce: Davi Alvarenga Balduino Ala <davi.ala(a)cnj.jus.br>.

Cristian Ribeiro Marques <cristian.marques@lsitec.org.br>. Adilson Hira <avhira(q)lsi.usp.br>.
Adriana Jacoto Unger <adriana.unger@lsitec.org.br>
Content-Type: multipart/mixed; boundary=f46d043c7dbebbldla04ba8a7c58
X-Gm-Message-State:

AU)CoQnsTlmizvMO/EtErZPr^xe7XJIXUZtNwyXixsC8flsAtLgy/uORGR5css286kxJh5rvtó
Prezado Olivio,

Segue, em anexo, aentrega dos documentos do projeto SREI.
Em seguida, encaminharei a planilha de controle.
Abraços,
Volnys Bernal
LSITEC
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