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Nome DIRETORIA ADMINISTRATIVA

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 de

Licitação nº 044/2020 (eventos 24/28), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço, por item, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por

finalidade o Sistema de Registro de Preços para a locação de contêineres

fechados, tipo Dry, de 20 e de 40 pés, que serão utilizados como escritório,

arquivo e depósito de bens apreendidos, englobando as despesas de

mobilização e desmobilização, bem como as respectivas instalações, ativações,

instruções técnicas / operacionais e assistências técnicas, a serem utilizados em

Comarcas deste Tribunal, conforme especificações do edital, estimada em

R$1.199.160,00 (um milhão cento e noventa e nove mil, cento e sessenta reais).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

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

40/41) a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os autos a esta

Diretoria com a proposta e documentação da licitante vencedora, única

participante de licitação (eventos 38/39).

Compulsando os autos, observa-se que o lance vencedor se encontra

em conformidade com o estimado pela Administração, conforme planilha

estimativa de custos acostada ao evento 28.

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 na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº

17.928/2012, tendo em vista notadamente a Ata da Sessão Pública do Pregão

Eletrônico nº 44/2020 (eventos 38/39), homologo o resultado obtido pelo

pregoeiro e autorizo o registro de preços da empresa Star Locação de Serviços

 no valor total de R$1.199.160,00 (um milhão, cento e noventa eGerais Ltda,

nove mil, cento e sessenta reais) para os itens 1 a 20.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa acerca do teor deste

despacho.

Ao final, sigam os autos à Secretaria-Executiva desta Diretoria para

coleta de assinatura na respectiva ata de registro de preços.

Publique-se. 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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