
Processo n° 202010000241901
Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 25/2021 e respectivos anexos (eventos 51/54 e 59), na modalidade

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de

serviços contínuos, abrangendo insumos e mão de obra, de manutenção

preventiva, corretiva e suporte técnico nos sistemas e equipamentos que

compõem as soluções de videomonitoramento (CFTV IP), segurança eletrônica e

controle de acesso (catracas, cancelas, fechaduras, etc.), para os prédios do

Fórum Criminal de Goiânia, Fórum Cível de Goiânia, Centro de Distribuição e

Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no valor total estimado de

R$ 739.171,08 (setecentos e trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e oito

centavos), nos termos do que restou consignado nos eventos 33 e 35.

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

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

57) e foram feitas as publicações devidas (eventos 61/63 e 65).

Realizada a sessão no dia 12.7.2021 (evento 71), conforme ata de

realização do Pregão Eletrônico nº 25/2021, a Comissão Permanente de

Licitação declarou vencedora a empresa , no valor total de R$Procel Eireli

427.980,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta reais),

conforme extrato da ata publicado no dia 21.7.2021 (evento 72).
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Verifica-se que as documentações e proposta da empresa vencedora

foram juntados nos eventos 69/70.

A Diretoria de Obras, instada a manifestar-se acerca da conformidade

da documentação apresentada pela empresa, relativa à qualificação técnica,

exigida no momento da disputa (item 53.3, alíneas “a”, “m”, “n” e “o”), por meio

de suas unidades técnicas (eventos 75/77), ponderou que apenas as alíneas “a”

e “m” foram atendidas.

Na sequência, os autos foram submetidos a  nova consideração do

Pregoeiro, oportunidade em que pontuou que mantém seu entendimento de que

a empresa  preenche os requisitos do edital posto que as alíneas “n”Procel Eireli

e “o” referem-se a documentações a serem exigidas no momento da contratação

(evento 78). Apresentou, também, manifestação da referida empresa em que

pontua que, de acordo com o Edital e Termo de Referência, tal documentação

deverá ser apresentada no momento da contratação e que assim que convocada

para assinatura do contrato serão devidamente disponibilizadas (evento 79).

A assessoria jurídica desta Diretoria, após reconhecer assistir razão

ao Pregoeiro relativamente ao atendimento dos requisitos exigidos no momento

da disputa pela empresa , manifestou-se favorável à homologaçãoProcel Eireli

do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo

em vista notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 25/2021

(evento 71), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e autorizo a contratação

da empresa , no valor total de R$ 427.980,00 (quatrocentos e vinte eProcel Eireli

sete mil e novecentos e oitenta reais).

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva, com observância à regularidade fiscal da empresa

vencedora, bem como para que proceda à devida anotação, haja vista a

considerável diferença entre o valor orçado pela Administração e o adjudicado.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para as providências

subsequentes, devendo ser observado, quando da convocação da empresa 

  para a assinatura do instrumento contratual, a apresentaçãoProcel Eireli

de documentação relativa à habilitação técnica como condição para formalização

do ajuste.

Por fim, proceda a Secretaria à expedição de comunicação à Diretoria

Nº Processo PROAD: 202010000241901

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 01/09/2021 às 17:34.
Para validar este documento informe o código 447359467711 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



de Obras para manifestação, no prazo de 5 dias, via petição acessória nestes

autos, acerca da  considerável diferença encontrada entre o valor orçado pela

unidade e aquele homologado. 

Publique-se e adotem-se as providências de homologação, no sistema

eletrônico.

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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