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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - Decreto Judiciário nº
2131/2021.

 

D E S P A C H O

 

Trata-se do procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de Licitação nº

42/2021 (eventos 47/51), na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por lote,

objetivando a contratação de empresas especializadas para o desenvolvimento de projetos

executivos complementares, bem como a compatibilização entre estes projetos e o de

arquitetura, destinados à obra de construção do prédio designado aos Tribunais do Júri de

Goiânia, no valor total estimado de R$ 823.786,14 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e

oitenta e seis reais e quatorze centavos). 

Após análise, a assessoria jurídica aprovou a minuta do edital (evento 53), o

certame foi devidamente autorizado e os autos foram encaminhados à Comissão

Permanente de Licitação (evento 54) e foram feitas as publicações devidas (eventos 58/60).

Realizada a sessão no dia 26.8.2021 (evento 66), conforme ata de realização da

Tomada de Preços instrumentalizada pelo Edital nº 42/2021, a Comissão Permanente de

Licitação deste Tribunal deliberou pela habilitação de todas as licitantes.

Em face da decisão de habilitação de todas as empresas, foi apresentado o

recurso acostado no evento 67 e as contrarrazões colacionadas nos eventos 68/70.

Consoante verifica-se do evento 71, em análise ao recurso e contrarrazões

interpostos (eventos 67/70), a CPL pugnou pelo improvimento da  insurgência apresentada
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pela empresa .JF Engenharia Ltda

Na sequência, esta Diretoria, por meio do Despacho colacionado ao evento 74,

em análise, manteve a decisão da CPL, negando provimento ao recurso.

Realizada a sessão de abertura das propostas (evento 82) no dia 24.9.2021,

foram declaradas vencedoras as propostas das empresas , lotes 1 e 3,JF Engenharia Ltda.

no valor total de R$ 169.400,00 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos reais) e Santa

., lotes 2 e 4, no valor total de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta eLaura Construtora Ltda

quatro mil reais).

A ata de abertura das propostas foi lavrada no dia 24.9.2021 e devidamente

publicada no dia 28.9.2021, não constando nos autos a interposição de recurso contra o

resultado da licitação (evento 82).

A assessoria jurídica 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 8.666/1993, tendo em vista notadamente as atas de realização

da Tomada de Preços nº 42/2021 (eventos 66 e 82), homologo o resultado obtido pela

Comissão Permanente de Licitação e autorizo a contratação das empresas JF Engenharia

., lotes 1 e 3 no valor total de R$ 169.400,00 (cento e sessenta e nove mil eLtda

quatrocentos reais) e , lotes 2 e 4, no valor total de R$Santa Laura Construtora Ltda.

234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).

Publique-se.

Sigam os autos à Diretoria Financeira para emissão das notas de empenho

respectivas, com observância à regularidade fiscal das contratadas.

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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