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D E S P A C H O

 

 

 Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital n°

1/2020 (evento 39), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço,

por item, tendo por objeto o Registro de Preços para a aquisição de assinatura

de uso de  (subscrição), com a finalidade de atender as demandas dasoftware

Diretoria de Obras e do Centro de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, cujo valor total estimado é de R$ 1.579.366,20 (um milhão,

quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte

centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (evento 45),

sendo, de acordo com o Extrato de Ata de Julgamento (evento 46), declarada

vencedora a empresa , para os itens 1 eMCR Sistemas e Consultoria Ltda.- EPP

2, ao valor total de R$ 1.415.400,00 (um milhão, quatrocentos e quinze mil e

quatrocentos reais), restando desertos os itens 3 e 4 (evento 46).

Verifica-se da ata de realização do Pregão Eletrônico nº 1/2020

(evento 45), bem como da proposta comercial da empresa (evento 44), que os

lances vencedores encontram-se abaixo do estimado pela Administração (evento

39, fl. 49).

Por fim, a assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à
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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 1/2020 (evento 45),

homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, conforme planilha que segue em

anexo.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a unidade demandante, a saber, a Diretoria de Obras e

Centro de Comunicação Social, acerca do teor deste despacho.

Publique-se.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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