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Nome NILVAN SOARES RODRIGUES, DIVISAO DE GESTAO DE CONTRATOS
E CONVENIOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

Gabinete da Diretoria-Geral

Assessoria Jurídica

 

 

D E S P A C H O

 

 

Cuidam os autos do procedimento licitatório, instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 010/2018 (evento nº 63), na modalidade Pregão Eletrônico,

do tipo menor preço global, para contratação de empresa especializada para

prestação de serviços em recarga, manutenção preventiva e corretiva, bem

como no fornecimento de peças para extintores, visando atender este Tribunal,

sob demanda e pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações dos

anexos do edital, estimada em R$ 119.963,74 (cento e dezenove mil, novecentos

e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Após aprovação do Edital nº 010/2018 (evento nº 63) pela Assessoria

Jurídica (evento nº 65), os autos foram encaminhados à Controladoria Interna

para análises, sendo emitido o Parecer nº 233/2018 (evento nº 67).

A Divisão de Compras da Diretoria Administrativa e a Assessoria

Militar complementaram a instrução processual, conforme manifestação do órgão

de controle (eventos nº 69/97), havendo a Assessoria Jurídica apresentado

parecer jurídico complementar (evento nº 99).

Autorizada a aquisição (evento 100), após as devidas retificações na

minuta do edital (evento 106), passou-se à fase externa da licitação.

Devidamente publicado o edital (eventos 108 e 109), realizou-se a

sessão pública do pregão (evento 111), tendo o Sr. Pregoeiro declarado a

empresa Combate Extintores Ltda. vencedora da concorrência (evento 112),

atestando a regularidade da documentação e proposta apresentadas, após a
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desclassificação da 1ª colocada da concorrência por infringir o item 49, incisos

“a” e “d” do Edital, restando assim classificadas as concorrentes, tendo a

contratação sido estimada em R$ 119.963,74 (cento e dezenove mil, novecentos

e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), e arrematada ao valor de

R$ 75.785,00 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

É o breve relatório. Decido.

Ante ao exposto, tendo em vista o que consta dos autos, notadamente

da Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico (evento 111),  ohomologo

resultado obtido pela Comissão Permanente de Licitações e, de consequência, 

 o objeto licitatório à empresa Combate Extintores Ltda.adjudico

Autorizo a despesa no valor de R$ 75.785,00 (setenta e cinco mil,

setecentos e oitenta e cinco reais).

Encaminhem-se à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva.

Após, à Assessoria Jurídica para elaboração do contrato.

Publique-se.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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