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Nome DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto SOLICITAÇÃO

 

D E S P A C H O

 

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

para eventual e futura aquisição de veículos automotivos, conforme condições

estabelecidas no Termo de Referência, para atender as necessidades deste

Tribunal de Justiça, instrumentalizado pelo Edital nº 046/2021, cujo valor

estimado é de R$ 7.727.816,65 (sete milhões, setecentos e vinte e sete mil,

oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos 91 e

93), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão, declaradas

vencedoras para os itens 04, 07 e 08 a empresa Favorita Comércio e Serviços

,  e para o item 05 a empresa Ltda. Navesa Mercantil de Veículos Ltda.

Quanto aos itens 1, 2, 3 e 6  não foram apresentadas propostas,

restando, portanto, desertos.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame, bem como pela possibilidade de formalização do

registro de preços com as empresas declaradas vencedoras.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

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

046/202021 (evento 91), homologo o resultado do certame e autorizo a

formalização da Ata de Registro de Preços com as empresas Favorita Comércio

, referente aos itens 04, 07 e 08 no valor total de R$e Serviços Ltda.

1.755.900,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais)

e , referente ao item 05, no valor total de R$Navesa Mercantil de Veículos Ltda.

2.739.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil reais), conforme

propostas juntadas nos eventos 89 e 90.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Publique-se.

Após, retornem-se a assessoria jurídica para providências.

Ao final, à Diretoria Administrativa, para que, por meio da Divisão de

Transportes, revise o procedimento em questão a fim de identificar e corrigir os

motivos ensejadores dos itens 1, 2, 3 e 6 restarem desertos.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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