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Nome DIVISÃO DE TRANSPORTE

Assunto TERMO ADITIVO (Prorrogação)

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de solicitação para a contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de

reposições genuínas, originais ou similares de 1ª linha, com prazo de garantia de

fábrica, implantação e operação de sistema informatizado e integrado para

gestão de frota, com acesso disponibilizado via internet, contemplando a rede de

estabelecimentos credenciados e recursos tecnológicos para atender a frota

deste Tribunal de Justiça, composta por 384 (trezentos e oitenta e quatro)

veículos, com valor estimado total de R$1.000.517,45 (um milhão, quinhentos e

dezessete reais e quarenta e cinco centavos).

Após regular tramitação e realizado o certame licitatório, os autos

foram encaminhados a esta Diretoria para fins de homologação, com a proposta

e documentação da licitante vencedora (evento 64), bem assim com sugestão de

penalização da licitante  (evento 74).Carletto Gestão de Frotas Ltda

Por último, a Assessoria Jurídica desta Diretoria emitiu parecer pelo

qual analisou a regularidade do certame, inclusive no que concerne aos motivos

consignados na intenção de recorrer da licitante Carletto Gestão de Frotas Ltda

em face da decisão do Pregoeiro que a inabilitou, manifestando-se, ao final, pela

inexistência de óbice à homologação do certame em tela, bem como pela

posterior análise acerca da aludida penalização (evento retro).
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Dessa forma, diante das informações e documentos que instruem os

autos, acolho o parecer jurídico ofertado e, em consonância com o disposto no

Decreto Estadual nº 9.666/2020, bem como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual

nº 17.928/2012, homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro, bem como autorizo

a contratação da empresa , peloLink Card Administradora de Benefícios Eireli

valor total de R$810.319,08 (oitocentos e dez mil, trezentos e dezenove reais 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 à  assessoria jurídica para as providências

complementares.

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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