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Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL-CONSTRUÇÃO-REFORMA

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo

  Edital de Licitação nº 27/2019(eventos 70/79), na modalidade Concorrência, do

  tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a

 contratação de empresa para a execução de serviços especializados de

engenharia, para a retomada da obra de reforma e ampliação do prédio do

Fórum da Comarca de Catalão, no valor estimado de R$ 2.019.464,78 (dois

milhões, dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito

centavos).

Após regular tramitação, foi realizada a sessão de abertura

   das propostas (eventos 96/103), sagrando-sevencedora a empresa

CONSTRUTORA NJ EIRELI, cuja proposta ofertada foi de R$ 1.605.426,58 (um

milhão, seiscentos e cindo mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e

oito centavos), conforme ata de sessão (eventos102 a 103).

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recursos

quanto ao julgamento das propostas de preços(evento  105), foramos autos

 remetidos à assessoria jurídica desta Diretoria, a qual ofertou parecer pela

homologação do certame.

Instada, a Diretoria de Obras, unidade técnica competente, via

Despacho n° 21/2019 (evento 106), informa que "(...) foi realizada a conferência
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da planilha da proposta de preços da Construtora NJ EIRELI para a retomada da

obra de reforma e ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Catalão

(concorrência 27/2019), não tendo sido encontrados preços unitários superiores

".aos da planilha de referência elaborada por essa divisão (...)

Diante das informações e documentos constantes dos autos,

acolho o parecer jurídico constante do evento retro  e, com fulcro no artigo 43,

 inciso VI da Lei nº 8.666/1993, homologo o resultado da Concorrência

instrumentalizada pelo Edital nº 27/2019 e, de consequência, autorizo a

 contratação da empresa Construtora NJ Eireli.

Publique-se.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão

da nota de empenho respectiva, com prioridade.

          Após, retornem-se à assessoria jurídica desta unidade para a

formalização do ajuste.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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