
Processo n° 202007000231871
Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto CONSTRUÇÃO E OU REFORMA

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 59/2020, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,

sob o regime de empreitada por preço global, que tem por objeto a contratação

de empresa especializada para a realização de serviços externos no Complexo

do Tribunal de Justiça, compreendendo a execução de calçamento externo,

paisagismo, reforma das grades, irrigação e iluminação do jardim, iluminação da

fachada, execução de pergolados metálicos, construção do monumento “Águas

da Justiça”, bem como a restauração do monumento “Marco comemorativo do

Cinquentenário da Proclamação da Declaração Universal dos Direitos

Humanos”, pelo valor estimado de R$ 1.282.631,08 (um milhão, duzentos e

oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e oito centavos).

Ultrapassada a fase de habilitação, realizou-se a sessão pública para

abertura das propostas (evento 88), ocasião em que foi declarada vencedora a

proposta da empresa , no valor total de R$Época Brasil Engenharia LTDA – EPP

1.070.835,07 (um milhão, setenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sete

centavos), bem como certificou-se a renúncia das demais empresas ao direito de

recorrer.

Posteriormente, a Diretoria de Obras (evento 92), após conferência da

proposta de preços da empresa vencedora, informou não ter “encontrado preços

unitários superiores aos da planilha de referência”, sendo os autos remetidos a
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esta Diretoria-Geral para homologação.

Por fim, a Assessoria Jurídica ofertou parecer (evento retro).

Isso posto, diante das informações e documentos constantes dos

autos, acolho o parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro no artigo

43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, homologo o resultado da licitação

instrumentalizada pelo Edital nº 59/2020 e, de consequência, autorizo a

contratação da empresa vencedora , peloÉpoca Brasil Engenharia LTDA – EPP

valor total de R$ 1.070.835,07 (um milhão, setenta mil, oitocentos e trinta e cinco

reais e sete centavos).

  Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da respectiva

nota de empenho.

Após, retornem-se à Assessoria Jurídica para a formalização do

ajuste.

Expeça-se comunicação à Diretoria de Obras para ciência.

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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