
Processo n° 201812000142695
Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL-CONSTRUÇÃO-REFORMA

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 14/2021 e respectivos anexos (eventos 92/95), na modalidade

concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global,

objetivando a contratação de empresa especializada para a execução da obra de

reforma do estacionamento e rampa de acesso do prédio do Fórum da Comarca

  de Itumbiara/GO, orçada em R$ 1.729.886.13 (um milhão, setecentos e vinte e

  nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e treze centavos) .

Após análise, a assessoria jurídica aprovou a minuta do edital (evento

96), os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Licitação (evento

97) e foram feitas as publicações devidas (eventos 99/101).

Realizada a sessão no dia 7.6.2021 (evento 112), conforme ata de

realização da concorrência instrumentalizada pelo Edital nº 014/2021, a

Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, inabilitou as empresas 

Construtora São Miguel Ltda.; Construtora Conceito Ltda.; Serten Engenharia

; e Ltda. - EIRELI; Elo Engenharia e Participações Ltda. Elis Construções,

Terraplanagem e Transporte Ltda. - ME.

Devidamente publicada a ata no dia 11.6.2021, as empresas Elis

 e Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda. - ME Elo Engenharia e
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. apresentaram recursos (evento 113), os quais foramParticipações Ltda

conhecidos e providos, resultando na habilitação das recorrentes, bem como da

empresa , por ter a CPL identificado, em suaConstrutora Conceito Ltda.

documentação, memorial contendo a fórmula comprovando capital de giro

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a obra.

Realizada a sessão de abertura das propostas (eventos 114/121) no

dia 2.7.2021, foi declarada vencedora a proposta da empresa Lars Locações e

, no valor total de R$ 1.388.927,79 (um milhão,Engenharia EIRELI - ME

trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e nove

centavos), conforme ata acostada ao evento 123, tendo em vista que a empresa 

, apesar de ter ofertadoElis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda. - ME

o menor preço, foi desclassificada porquanto apresentou cronograma

físico-financeiro com percentuais distintos do cronograma estabelecido pela

Administração, bem como sem a parcela referente ao recebimento definitivo,

descumprindo o item 32, “c”, do Edital nº 14/2021.

Observa-se que a Ata de abertura das propostas foi devidamente

publicada no dia 5 de julho de 2021, não constando nos autos a apresentação de

qualquer recurso (evento 123).

Em seguida, foi constatado que a empresa vencedora estava com

certidão municipal positiva, razão pela qual procedeu-se à notificação, em

atenção ao benefício concedido pela Lei Complementar Estadual nº 117/2015

(evento 128), tendo a empresa apresentado a respectiva certidão negativa

(evento 131).

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 no artigo 43 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista notadamente as

atas de realização da Concorrência nº 14/2021 (eventos 112 e 123), homologo

o resultado obtido pelo Pregoeiro e  a contratação da empresa autorizo Lars

, no valor total de R$ 1.388.927,79 (umLocações e Engenharia EIRELI - ME

milhão, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e

nove centavos).

Publique-se.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva, com observância à regularidade fiscal da contratada.
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Após, retornem-se à assessoria jurídica para as providências

subsequentes. 

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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