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Assunto Solicitação 

             D E S P A C H O

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital

de Licitação nº 053/2018 (evento 28), na modalidade de Tomata de Preços, do tipo

menor preço, sob regime de empreitada por preço global, destinado exclusivamente

à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para contratação

de empresa especializada para realocar o tanque séptico e o sumidouro do Fórum

de Pires do Rio, incluindo a execução de todos os dispositivos necessários (poços

de  visitas,  caixas  de  inspeção,  caixas  de  passagem  e  tubulação),  conforme

determinações dos anexos do edital, estimada em R$ 51.306,21 (cinquenta e um mil

trezentos e seis reais e vinte e um centavos).

Após regular tramitação, foram acostadas as documentações de

habilitação e as propostas (eventos 33/40), ata de realização da Tomada de Preços

(evento 41) e encaminhados os autos a esta Diretoria para homologação.

A  Diretoria  de  Obras,  unidade  demandante,  (eventos  44/46)

manifestou-se quanto à adequação técnica da proposta. 

Diante  das  informações  constantes  do  processo  e  da

manifestação  da  unidade  gestora,  (eventos  44/46  e  49/51),  tendo  em  vista

notadamente a ata da realização da Tomada de Preços,  do tipo menor preço, sob

regime de empreitada por preço global, via Edital nº 53/2018 (evento 41), destinado
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exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,

para a contratação de empresa especializada para realocar o tanque séptico e o

sumidouro do Fórum da Comarca de Pires do Rio, incluindo a execução de todos os

dispositivos necessários (poços de visitas, caixas de inspeção, caixas de passagem

e tubulação), homologo o resultado obtido pela Comissão Permanente de Licitação,

e, de consequência, autorizo a contratação da empresa W Forte Engenharia EIRELI

–  EPP, CNPJ 29.065.766/0001-36,  no  valor  de  R$ 39.999,98  (trinta  e  nove  mil,

novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Isso posto, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para

as providências pertinentes.

Após, retornem-se à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para

os procedimentos complementares.

Cientifique-se a Diretoria de Obras, unidade demandante, do teor

deste despacho.

Publique-se.

Rodrigo Leandro da Silva 
Diretor-Geral
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