
Processo n° 201907000180994
Nome DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Assunto PRORROGAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

Tratam os autos de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 031/2019 (evento 101), na modalidade Pregão Eletrônico,

do tipo menor preço global, lote único, destinado à contratação de empresa

especializada, devidamente cadastrada junto ao órgão ambiental municipal, para

prestação de coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de

resíduos de Classe II produzidos nas unidades deste Poder, pelo período de 12

(doze) meses, conforme especificado nos anexos do edital, estimada em

R$446.899,20 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove

reais e vinte centavos).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

certame conforme ata de sessão pública do pregão e respectivo extrato (eventos

109/110) a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os autos a esta

Diretoria com a proposta e documentação da licitante vencedora do certame

(evento 108).

Esta Diretoria (evento 112) solicitou informações quanto à eventual

interposição de recurso, oportunidade em que o Pregoeiro noticiou que embora

as empresas  e Bio Resíduos e Soluções Ambientais Ltda Ecosense Construções

 tenham manifestado interesse recursal,Logística e Gestão Ambiental

quedaram-se inertes quando da apresentação da proposta e documentação da

empresa declarada vencedora do certame (evento 113).

Nº Processo PROAD: 201907000180994

 Nº 000824/2020

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 25/06/2020 às 20:41.
Para validar este documento informe o código 320615776815 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



  Compulsando os autos, verifica-se que a proposta apresentada pela

empresa vencedora  evento 108 está emAroreira Resíduos Ltda no

conformidade com o estimado para a contratação, bem como que a assessoria

jurídica 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 031/2020 e extrato

(eventos 109/110), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, e autorizo a

contratação da empresa Aroreira Resíduos e Serviços Ltda, no valor de

R$250.652,16 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e

dezesseis centavos) anual.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para as providências

pertinentes.

Após, retornem-se à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para os

procedimentos complementares.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa, unidade demandante, do teor

deste despacho.

Publique-se e homologue-se no sistema eletrônico.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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