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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

24/2020 (evento 35), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

por lote, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de

telefonia fixa comutada (STFC) nas modalidades: local (fixo-fixo e fixo-móvel),

LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo-fixo e fixo-móvel), com a finalidade de

atender as necessidades de comunicação telefônica do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, no valor total estimado de R$ 2.731.376,40 (dois milhões,

setecentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta

centavos).

Após regular tramitação, foi realizada a sessão de abertura das

propostas (evento 48), no dia 14.5.2020, tendo sido declaradas vencedoras as

propostas das empresas  (eventos 42/43),  (eventos 44/46) e, Claro S/A OI S/A

 (evento 47).Algar Telecom S/A

Os autos foram remetidos à assessoria jurídica desta Diretoria (evento

50), a qual ofertou parecer pela homologação do certame.

Diante das informações e documentos constantes dos autos, 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
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10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012 e, tendo em vista notadamente a ata

de realização do Pregão Eletrônico nº 24/2020 (evento 48), homologo o resultado

obtido pelo pregoeiro e, de consequência, autorizo a contratação das empresas

vencedoras:

1) , lote 1, no valor de R$ 431.924,40 (quatrocentos e trinta e um mil,Claro S/A

novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos);

2) , lotes 2, 3 e 5, no valor total de R$ 1.332.995,76 (um milhão, trezentosOI S/A

e trinta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

e;

3) , lote 4, no valor de R$ 36.960,96 (trinta e seis mil,Algar Telecom S/A

novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).

Publique-se.

Adote-se as providências para homologação no sistema eletrônico.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão das notas de

empenho respectivas em favor das empresas vencedoras, com observância à

regularidade fiscal das contratadas.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para providências.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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