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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório cujo objeto é o registro de preços

para eventual contratação de solução de banco de dados Oracle Exadata Gen 2

, incluindo fornecimento de hardware, horas deCloud at Customer Base System

OCPUs, serviço de instalação, operação assistida e treinamento remoto, a fim de

atender as necessidades do Tribunal de Justiça, instrumentalizado pelo Edital nº

028/2021, cujo valor estimado é de R$ 24.250.691,26 (vinte e quatro milhões,

duzentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis

centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos

61/62), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão, declarada

vencedora para os lotes 1, 2 e 3 a .Accerte Tecnologia da Informação Ltda

Esta Diretoria diligenciou os autos à Comissão Permanente de

Licitação para que providenciasse o chamamento da vencedora do Lote 3 para

manifestação acerca do interesse em assumir a cota reservada (Lote 4), haja

vista a previsão do item 25 do Edital nº 028/2021 e artigo 9º, §1º da Lei Estadual

nº 17.928/2012 (evento 64), tendo a empresa manifestado sua concordância em

fornecer os treinamentos descritos no Lote 4, apresentando proposta no valor de

R$ 114.793,84 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta

e quatro centavos), conforme evento 66.
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Dessa forma, os autos retornaram à Comissão Permanente de

Licitação para que adjudicasse o Lote 4 à empresa Accerte Tecnologia da

, nos termos do que preceitua o artigo 9, §1º da Lei nºInformação Ltda.

17.928/2012 (evento 68), tendo sido informado pelo Presidente da Comissão

Permanente de Licitação que o resultado é “definitivo e inalterável, uma vez que

não foi apresentada nenhuma proposta para a disputa da fase de lances. O

Pregoeiro não pode alterar o resultado da licitação, ou seja, acrescentar ou

informar algo que não tenha acontecido na fase interna do procedimento.

Imperioso informar ainda que o sistema não permite qualquer alteração a não ser

, complementando que o cancelamento do lote” “como já ocorrido em outros

certames, a Pregoeira já tomou as providências necessárias para respaldar a

 (evento 69).homologação”

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame em relação aos Lotes 1, 2 e 3, bem como à

adjudicação e homologação do Lote 4 para a contratação da empresa Accerte

Tecnologia da Informação Ltda.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro no artigo 46, do Anexo Único do Decreto Estadual nº

9.666/2020, bem como 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

028/202021 (evento 61), manifestação de interesse (evento 65) e proposta

(evento 67), adjudico o Lote 4 à empresa Accerte Tecnologia da Informação

, bem como homologo e autorizo a formalização da ata de registro deLtda.

Preços com a citada empresa, referente aos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor total de R$

18.476.539,88 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e

trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme propostas juntadas nos

eventos 58 e 66.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Publique-se.

Após, retornem-se a assessoria jurídica para providências.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 433865756214 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202104000269474

RODRIGO LEANDRO DA SILVA
DIRETOR(A) GERAL
DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 10:41


