
Processo n° 201911000200545
Nome DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 046/2020 (eventos 37/41), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

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

finalidade o Sistema de Registro de Preços, por objeto a contratação de empresa

especializada para instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP, cerca

virtual e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos,

materiais, infraestrutura, projeto executivo e mão de obra qualificada, visando

atender diversas unidades prediais pertencentes a este Tribunal, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, estimada em

R$17.548.889,22 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil,

oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Após regular instrução processual, publicado o edital (eventos 46/48),

realizado o certame conforme ata de sessão pública do pregão e respectivo

extrato (eventos 88/89) a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os

autos a esta Diretoria com a proposta e documentação das licitantes vencedoras

do certame (eventos 51/54, 56 e 58).

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 41.
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A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

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 46/2020 (eventos 88), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro,

e autorizo o registro de preço das empresas Tecno – It Tecnologia de Serviços e

Comunicação Ltda no valor de R$10.682.999,80 (dez milhões, seiscentos e

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para os

lotes 1 e 5 e Teltex Tecnologia S/A no valor de R$3.801.000,00 (três milhões,

oitocentos e um mil reais) para os lotes 2, 3 e 4.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria de Obras imediatamente acerca do teor

deste despacho.

Retornem os autos à Assessoria Jurídica para providências

pertinentes a confecção das respectivas atas de registro de preços.

Publique-se.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

Dpd3760/026
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Processo n° 201911000200545
Nome DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 046/2020 (eventos 37/41), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

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

finalidade o Sistema de Registro de Preços, por objeto a contratação de empresa

especializada para instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP, cerca

virtual e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos,

materiais, infraestrutura, projeto executivo e mão de obra qualificada, visando

atender diversas unidades prediais pertencentes a este Tribunal, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, estimada em

R$17.548.889,22 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil,

oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Após regular instrução processual, esta Diretoria homologou o

resultado do certame no evento 92, conforme extrato da ata do evento 89,

autorizando o registro de preço da empresa Tecno – It Tecnologia de Serviços e

Comunicação Ltda no valor de R$10.682.999,80 (dez milhões, seiscentos e

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para os

lotes 1 e 5.

Contudo, quando da elaboração da respectiva Ata de Registro de

Preços foi observado um equívoco material no tocante ao valor da empresa

Tecno – It Tecnologia de Serviços e Comunicação Ltda, correspondente a
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diferença de R$0,05 (cinco centavos).

Nesse sentido, foi assinada a Ata de Registro de Preços (evento 96),

sendo publicado o extrato de ata de realização do certame retificado, evento 102,

perfazendo o valor de R$10.682.999,85 (dez milhões, seiscentos e oitenta e dois

mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) para os lotes

1 e 5 da empresa Tecno – It Tecnologia de Serviços e Comunicação Ltda.

Dessa forma, em razão do equívoco material, retifico o despacho do

evento 92 para que, 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 46/2020 (eventos 88) e o extrato retificado evento 102,

conste a homologação do resultado obtido pelo pregoeiro, e autorização do

registro de preço das empresas Tecno – It Tecnologia de Serviços e

Comunicação Ltda no valor de R$10.682.999,85 (dez milhões, seiscentos e

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)

para os lotes 1 e 5, permanecendo os demais termos no tocante à empresa

Teltex Tecnologia S/A no valor de R$3.801.000,00 (três milhões, oitocentos e um

mil reais) para os lotes 2, 3 e 4.

Assim, formalizadas as presentes Atas de Registro de Preços, sigam

os autos à Diretoria Financeira pra registro no SISCON e anotação de mister,

após, à Diretoria de Obras, gestora do ajuste, para acompanhamento de sua

execução e demais providências.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

Dpd3765/026
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