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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

46/2019 (evento 52), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,

cujo objeto é a aquisição de aparelhos telefônicos, licenças de software e

headset visando a expansão do serviço de telefonia VoIP, com a finalidade de

modernização da infraestrutura de telefonia nas unidades administrativas e

judiciais instaladas no Edifício Fenelon Teodoro Reis – Varas Criminais, Edifício

Heitor Moraes Fleury e a Comarca de Anápolis, no valor estimado de

R$3.210.440,00 (três milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e quarenta

reais).

Devidamente publicado o edital (evento 55), a empresa Fortt do Brasil

Ltda apresentou impugnação, referente aos itens 7.2, alínea “e” e 7.2.3, alínea

“e” (eventos 56 e 65), a qual foi acolhida pela Comissão Permanente de

Licitação, culminando na republicação do instrumento convocatório (eventos

59/62).

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

71/72), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão, declaradas

vencedoras as seguintes empresas:

Lote 1 – , no valor total de R$2.829.899,04ISH TECNOLOGIA SA
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(dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e

quatro centavos);

Lote 2 – Fracassado;

Lote 3 – , no valor totalCARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI – ME

de R$77.569,50 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e

cinquenta centavos);

Lote 4 –  no valor de R$36.778,50 (trinta e seisTM SUL LTDA – ME,

mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Esta Diretoria diligenciou os autos à Comissão Permanente de

Licitação para que providenciasse o chamamento da vencedora do Lote 1 para

manifestação acerca do interesse em assumir a cota reservada (Lote 2), haja

vista a previsão dos itens 24 e 25 do Edital nº 46/2019 e artigo 9º, §1º da Lei nº

17.928/2012 (evento 75), tendo a empresa  manifestado suaIsh Tecnologia SA

concordância em fornecer os equipamentos e licenças descritos no Lote 2,

apresentando proposta no valor de R$154.424,96 (cento e cinquenta e quatro

mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme

evento 77.

Dessa forma, os autos retornaram à Comissão Permanente de

Licitação para que adjudicasse o Lote 2 à empresa Ish Tecnologia SA, nos

termos do que preceitua o artigo 9, §1º da Lei nº 17.928/2012 (evento 78), tendo

sido informado pela Pregoeira que “(…) a empresa IHS (sic) TECNOLOGIA SA

não apresentou proposta para o lote 2. As propostas apresentadas foram

desclassificadas e o lote restou fracassado, portanto é impossível a adjudicação

” (evento 80).do lote 2 pelo pregoeiro

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame em relação aos Lotes 1, 3 e 4, bem como à

adjudicação e homologação do Lote 2 para a contratação da empresa Ish

Tecnologia SA.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro no 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 46/2019

(evento 71), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e, de consequência,

autorizo a contratação das empresas vencedoras, bem como adjudico o Lote 2 à

empresa , homologo e autorizo a sua contratação, Ish Tecnologia SA no valor de

R$154.424,96 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro
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 nos termos dos itens 24 ereais e noventa e seis centavos), conforme evento 77,

25 do Edital nº 46/2019 e artigo 9º, §1º da Lei nº 17.928/2012.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Publique-se.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva em favor das empresas vencedoras, com observância à

regularidade fiscal das contratadas.

Após, retornem-se a esta assessoria para providências.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 

Nº Processo PROAD: 201904000167371

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 10/12/2019 às 14:49.
Para validar este documento informe o código 274224123822 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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