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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de Termo de Referência (evento 59), cujo objeto é a

contratação de serviços de locação de equipamentos logísticos, que serão

utilizados na área logística e operacional do Centro de Distribuição do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, abrangendo as Divisões de Patrimônio e

Material, no valor total  estimado de R$ 953.199,96 (novecentos e cinquenta e

três mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), para o período

de 12 (doze) meses.

Esta Diretoria-Geral, considerando a instrução do feito, autorizou a

instauração do procedimento licitatório (evento 71), tendo sido elaborado o Edital

nº 39/2021 (eventos 75/78), o qual foi devidamente aprovado pela assessoria

jurídica (evento 80).

Concluído  o prélio licitatório, conforme Ata da Sessão Pública do

Pregão (evento 89), participaram da disputa as empresas S3 Comércio e

 e ,Serviços EIRELI – ME PA Comércio e Serviços Gerais Eireli – ME

sagrando-se, inicialmente, esta última vencedora, por ter ofertado o menor preço,

no valor total de R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais).

Os autos vieram a esta Diretoria-Geral para fins de homologação do

certame (evento 91).
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Não obstante, compulsando a documentação apresentada pela

empresa vencedora (evento 88), verificou-se que o objeto da licitação não

constava do rol de atividades da empresa, o que a tornava impedida de participar

do procedimento licitatório, nos termos da alínea “a” do item 19 do Edital nº

39/2021, razão pela qual os autos retornaram à Comissão Permanente de

Licitação (evento 92).

Na sequência, a empresa PA Comércio e Serviços Gerais Eireli – ME

foi desclassificada, sendo convocada a segunda colocada, empresa S3

, a qual foi declarada vencedora, no valor totalComércio e Serviços EIRELI – ME

de R$ 929.340,00 (novecentos e vinte e nove mil e trezentos e quarenta reais),

conforme Ata da Sessão Pública do Pregão devidamente atualizada (evento 94).

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 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000,

bem como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista

notadamente a ata atualizada de realização do Pregão Eletrônico nº 39/2021

(evento 94), homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro e autorizo a contratação

da empresa , no valor total de R$S3 Comércio e Serviços EIRELI – ME

929.340,00 (novecentos e vinte e nove mil e trezentos e quarenta reais).

Publique-se e promovam-se as providências necessárias no sistema

eletrônico.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva, com observância à regularidade fiscal da contratada.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para as providências

subsequentes. 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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