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Nome DIRETORIA GERAL

Assunto PORTARIA

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 033/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,

objetivando a contratação de empresa especializada para prestação do serviço

de manutenção preventiva e corretiva predial, adaptações e serviços comuns de

engenharia nos imóveis existentes e futuros do Tribunal, próprios ou

alugados/cedidos, na capital e interior do Estado, com fornecimento de serviços,

mão de obra, materiais e demais insumos, cujo valor estimado é de R$

9.856.617,19 (nove milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e

dezessete reais e dezenove centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos n°s

62/75), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão, declaradas

vencedoras as seguintes empresas:

1. 3R Engenharia Eireli - ME – Lote: 01. Valor Total: R$ 3.139.154,49

(três milhões, cento e trinta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e

quarenta e nove centavos);

2. Construtora Megatec Ltda - ME – Lotes: 02, 04 e 06. Valor Total: R$

2.613.748,85 (dois milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e quarenta e oito

reais e oitenta e cinco centavos);
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3. Top Serviços e Construções Eireli - EPP – Lotes: 03 e 05. Valor

Total: R$ 1.930.840,00 (um milhão, novecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta

reais).

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000,

artigo 12, inciso XXI, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 7.468/2011, bem

como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista

notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 33/2019 e extrato

(eventos 73 e 74), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, e autorizo a

contratação das empresas 3R Engenharia Eireli - ME – Lote: 01, no valor total de

R$ 3.139.154,49 (três milhões, cento e trinta e nove mil, cento e cinquenta e

quatro reais e quarenta e nove centavos); Construtora Megatec Ltda - ME –

Lotes: 02, 04 e 06, no valor total de R$ 2.613.748,85 (dois milhões, seiscentos e

treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e Top

Serviços e Construções Eireli - EPP – Lotes: 03 e 05, no valor total de R$

1.930.840,00 (um milhão, novecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta reais).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a unidade demandante, a saber, a Diretoria de obras,

acerca do teor deste despacho.

Publique-se.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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