
Processo n° 202101000253590
Nome DIVISÃO DE TRANSPORTE

Assunto TERMO ADITIVO (Prorrogação)

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 016/2021 (eventos 65/68), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço global, sob a forma de execução indireta, tendo por objeto a

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada de Motorista

Executivo com habilitação na categoria “D” e Encarregado de Motorista, sob

demanda, incluindo fornecimento de uniformes, visando atender as

necessidades institucionais deste Poder Judiciário, conforme condições,

quantidades e exigências especificadas no edital, estimada em R$4.078.170,00

(quatro milhões, setenta e oito mil, cento e setenta reais).

 Após regular instrução processual e realizado o certame licitatório, os

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

proposta e documentação da licitante vencedora, bem como com sugestão de

penalização da licitante   (evento 91). Gran Service Prestação de Serviços Ltda

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame, com posterior análise acerca da penalização sugerida.

Dessa forma, diante dos documentos e das informações constantes

dos autos, notadamente a Ata da Sessão Pública do Pregão em referência

(eventos 89/90), acolho o parecer jurídico ofertado (evento retro), e, com fulcro
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na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 17.928/2012 e Decreto

Estadual nº 9.666/2020, homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, pelo que

autorizo a contratação da empresa , CNPJ nºPlus Service EIRELI

05.488.891/0001-90, pelo valor de R$3.679.951,92 (três milhões, seiscentos e

setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois

centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Publique-se.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa acerca do teor deste

despacho.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da respectiva

nota de empenho.

Após, retornem-se os autos à Assessoria Jurídica.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

Dpd3957/026
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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