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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento de doação, instrumentalizado por meio do

Edital de Desfazimento nº 013/2020 (evento nº 19), objetivando a doação, por

item, de sucata metálica consistente em dutos de ar-condicionado, difusores dos

dutos de ar-condicionado em alumínio, alumínio das divisórias, zinco das

divisórias, zinco dos dutos de ar-condicionado, eletrocalha, chapa dos dutos de

ar-condicionado, tubo de cobre dos dutos de ar-condicionado, tubos

galvanizados para incêndio, janelas em alumínio, brises em alumínio e cabos de

energia em cobre, oriundos da obra de reforma do Complexo “B” do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, conforme Anexo III do Edital.

Após regular tramitação foi autorizada a abertura de procedimento de

desfazimento, por meio de doação (evento 18) e em seguida houve a aprovação

da minuta do edital (evento 21) com o encaminhamento para a Comissão

Permanente de Licitação para adoção das providências subsequentes (evento

22).

Ato contínuo juntou-se publicação do aviso de desfazimento (evento

23), despacho de andamento (evento 24), edital nº 013/2020 (evento 25), aviso

de errata (evento 26), Decreto nº 313/2020 de nomeação da Comissão

Permanente de Licitação (evento 27), documentação das entidades participantes

(eventos 28/37), ata de realização (evento 38), ofício nº 215/2020 da Diretoria
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Administrativa, no qual sugere que a entrega dos bens sejam agendadas na

Diretoria de Obras (evento 39), publicação da ata de realização (evento 40) e

despacho da Comissão Permanente de Licitação para homologação (evento 41).

No tocante à fase externa do procedimento, constata-se que o aviso

de desfazimento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, Diário Oficial do

Estado de Goiás e em jornal de grande circulação, conforme se depreende dos

documentos (evento 23).

É importante assinalar que razão assiste à solicitação da Diretoria

Administrativa (evento 39), para que a entrega dos bens seja agendada pela

Diretoria de Obras, visto trata-se de materiais que são resíduos da Obra de

Reforma do Anexo B do Complexo do Tribunal de Justiça.

Diante das informações e documentos constantes dos autos,

homologo o resultado obtido pela Comissão Permanente de Licitação, e, por

conseguinte, autorizo a formalização dos Termos de Doação, com a

consequente entrega dos bens às entidades: Vila São José Bento Cottolengo –

itens 1, 5 e 9; Comunidade Terapêutica Projeto Galileu – itens 2, 6 e 10;

Associação de Materiais Reciclável Beija Flor – itens 4, 7 e 11 e Cooperativa de

Reciclagem de Lixo Cooprec – itens 3, 8 e 12, nos termos das disposições

editalícias.

Publique-se.

Retornem-se para Assessoria Jurídica para as providências

subsequentes.

Após, à Diretoria de Obras para convocação das entidades visando a

retirada dos materiais nos termos do item 22 do Edital.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 

Nº Processo PROAD: 201911000198459



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Para validar este documento informe o código 304745727688 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201911000198459

RODRIGO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR(A) GERAL
DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 17/04/2020 às 12:05


