
Processo n° 201903000158606
Nome DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto SOLICITAÇÃO

 

           D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 54/2020 (eventos 108/111), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por lote, tendo por finalidade a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem, de forma diária e

contínua, nas áreas internas e externas das edificações de todas as Comarcas do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, compreendendo o fornecimento de materiais,

equipamentos, uniformes, ferramentas e EPIs adequados e suficientes à execução dos

serviços, no valor estimado de R$ 34.295.667,96 (trinta e quatro milhões, duzentos e

noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos),

conforme determinações dos anexos do edital.

Após os devidos trâmites, realizado o prélio licitatório (eventos 122/139, 141

e 160/180 e 189/209) e analisados os recursos interpostos (eventos 143/144 e

181/182), foram declaradas vencedoras as empresas Sempre Alerta Agenciamento de

, Lotes 1 a 6, pelo valor total de R$ 19.687.009,68 (dezenove milhões,Mão-de-Obra

seiscentos e oitenta e sete mil, nove reais e sessenta e oito centavos), e a empresa 

 Lotes 7 e 8, pelo valor total de R$Liderança Limpeza e Conservação Ltda.,

6.378.476,28 (seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e oito mil,

quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Verifica-se do extrato da ata de realização do Pregão Eletrônico nº 54/2020

(evento 209), bem como das propostas comerciais das empresas (eventos 162, 168,
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196 e 197), que os lances vencedores encontram-se abaixo dos estimados pela

Administração (evento 63), conforme se infere da tabela abaixo:

LOTE EMPRESA
VALORES

ESTIMADOS

VALORES

ADJUDICADOS

1
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
R$6.182.666,40 R$4.344.988,56

2
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
5.392.999,32R$ R$3.999.730,20

3
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
R$4.335.573,12 R$3.360.894,48

4
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
3.837.619,32R$ R$2.952.794,76

5
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
2.960.283,96R$ R$2.267.782,56

6
Sempre Alerta Agenciamento de Mão de Obra e

Serviços
3.682.621,32R$ R$2.760.819,12

7 Liderança Limpeza e Conservação Ltda 4.197.019,08R$ R$3.179.801,64

8 Liderança Limpeza e Conservação Ltda 3.936.575,64R$ R$3.198.674,64

TOTAL R$ 34.525.358,16 R$ 26.065.485,96

DIFERENÇA APURADA R$ 8.459.872,20

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à homologação

do certame.
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Diante das informações e documentos que instruem os autos, notadamente

o parecer técnico acostado ao evento 211 e a ata de julgamento constante do evento

209, acolho o parecer jurídico retro para, com fundamento nos artigos 13, incisos IV e

V e artigo 43, inciso XXI, ambos do Decreto Estadual nº 9.666/2020, bem como da Lei

nº 10.520/2002, adjudicar   – enquanto autoridade competente em grau recursal – e

homologar o resultado obtido pelo Pregoeiro, bem como autorizar a contratação das

empresas .,Sempre Alerta Agenciamento de Mão-de-Obra e Serviços Gerais Ltda

Lotes 1 a 6, pelo valor de R$ 19.687.009,68 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e

sete mil, nove reais e sessenta e oito centavos) e Liderança Limpeza e Conservação

 – Lotes 7 e 8, pelo valor total de R$ 6.378.476, 28 (seis milhões, trezentos eLtda

setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no sistema

eletrônico.

Publique-se.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de empenho em

favor da empresa vencedora, com as cautelas de praxe.

Após, retornem-se a esta assessoria para providências complementares.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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