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Assunto COMUNICAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 065/2018 (evento 58), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por lote, tendo por finalidade a contratação de empresa

especializada, devidamente cadastrada junto ao órgão ambiental municipal, para

prestação de serviço continuado de coleta, transporte externo para local de

tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Classe II, de acordo com a

NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pelo período

de 12 (doze) meses, produzidos nas unidades administrativas e judiciária deste

Poder, conforme determinações dos anexos do edital, estimada em R$

425.040,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quarenta reais).

 Após regular instrução processual, realizado o certame conforme ata

  de realização (evento 64), apresentada a proposta da empresa Ecosense

 Construções, Logística e Gestão Ambiental EIRELI (eventos 62/63), conforme

extrato da ata de julgamento (evento 65) não houve a interposição de recurso,

sendo os autos encaminhados a esta Diretoria pela Comissão Permanente de

Licitação para homologação.

     A Divisão de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa (evento 68)

“(…) certificou que os itens ofertados atendem as exigências editalícias e aos

interesses da Administração Pública.”

 A Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia (evento 70) aduziu que a

proposta está “(…) em conformidade com os parâmetros do Termo de

 Referência e do Edital de Licitatório nº 065/2018, (...)”, sendo os autos
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encaminhados a esta Diretoria.

 Diante de toda a instrução processual, em atenção à manifestação da

 unidade gestora (evento 68/71), tendo em vista notadamente a ata da realização

  do Pregão Eletrônico nº 065/2018 (evento 64/65), na modalidade Pregão

Eletrônico, do tipo menor preço por lote,  homologo  o resultado obtido pelo

  Pregoeiro, de consequência, autorizo   a contratação da empresa Ecosense

 Construções, Logística e Gestão Ambiental EIRELI, no valor de R$ 425.040,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil e quarenta reais) para prestação de serviços

pelo prazo de 12 (doze) meses.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

  Após, à Diretoria Financeira para emissão da respectiva nota de

empenho, tão logo haja a publicação da lei orçamentária.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

 

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral

Dpd2842/026
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