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D E S P A C H O

 

Tratam os autos de procedimento licitatório instrumentalizado pelo

Edital nº 86/2020, visando a contratação de empresas especializadas para o

desenvolvimento de projetos executivos destinados à obra de construção do

novo Fórum Criminal da Comarca de Goiânia.

Realizado o certame licitatório, os autos aportaram nesta

Diretoria-Geral para fins de homologação, ocasião em que foram encaminhados

à Diretoria Financeira para análise e manifestação, haja vista a assunção do

novo corpo diretivo deste Poder e a necessidade de reavaliação da condição

orçamentária e financeira frente as novas prioridades já sinalizadas pelo

Presidente eleito.

Pelo despacho juntado ao evento 87, a Diretoria Financeira, após

apresentar dados indicando queda de arrecadação para o presente exercício,

pontuou que o atual cenário orçamentário e financeiro não demonstra

conveniente o prosseguimento com o projeto do novo Fórum Criminal desta

Capital.

Diante desse quadro, esta Diretoria (evento 88) encaminhou a

questão à consideração do ilustre Presidente, que, ao assinalar, em suma, que “

o foco da gestão que se inicia neste Tribunal de Justiça é a entrega da prestação

jurisdicional, o que poderá ser beneficiada com parte dos recursos que seriam
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destinados à construção do novo prédio, pois providências poderão e deverão

”, decidiu pela “ser adotadas para levar adiante aquela prioridade suspensão de

todas as providências visando a construção do referido prédio, incluindo todos os

”.projetos e a construção propriamente dita

Submetida à assessoria jurídica a análise do feito, houve

manifestação pela revogação do certame licitatório eis que “presentes as razões

de interesse público decorrente de fato superveniente, aptas a justificar a

”.revogação da licitação em voga

Dessa forma, diante dos fatos e dos documentos acostados aos

autos, notadamente a decisão do ilustre Presidente constante do evento 89,

acolho o parecer jurídico ofertado para, com fundamento no art. 49 da Lei nº

8.666/1993, na Súmula 473 do STF, bem assim no entendimento jurisprudencial

exposado, revogar a licitação objeto dos presentes autos.

Publique-se.

Dê-se ciência aos licitantes declarados vencedores (evento 82), quais

sejam: ; Petrus Engenharia, Construção e Administração Ltda Economica

; e , bem como àEngenharia e Obras Ltda Masi Engenharia Projetos e Obras Ltda

Comissão Permanente de Licitação.

Ao final, arquivem-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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