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Nome DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Assunto CONTRATOS

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se do Ofício nº 62/2020, da Diretoria Administrativa, por meio do

qual informa que restou deserto o lote 3 do Pregão Eletrônico nº 60/2019 (Proad

nº 201906000175952), razão pela qual solicita “análise quanto à possibilidade de

realizar a contratação sob a ótica da licitação dispensável, conforme prevê o

artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93”, acostando, para tanto, proposta e

documentos da empresa Costa Wilhelms Montagens Instalações e Comércio de

.Equipamentos LTDA

A Assessoria Jurídica manifestou-se favoravelmente à possibilidade

de contratação direta da referida empresa.

Pelo exposto, diante das informações e documentos que instruem os

presentes autos, bem como os de nº 201906000175952, e com fundamento no

art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, autorizo a contratação da empresa Costa

, para aWilhelms Montagens Instalações e Comércio de Equipamentos LTDA

prestação do serviço de teste de estanqueidade constante do lote 3 do Edital de

Licitação nº 60/2019, pelo valor unitário de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta

reais).

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para fins do art. 26 da

Lei 8.666/1993.

Nº Processo PROAD: 202001000210284

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 12/02/2020 às 17:14.
Para validar este documento informe o código 286369819714 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Ratificada a contratação, registre a presente decisão no sistema de

informação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Após, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para

providências subsequentes, com posterior retorno à assessoria jurídica.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Gabinete da Presidência

PROCESSO N° : 202001000210284

NOME             : DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO        : Contratos

DESPACHO  –  A  Diretoria  Administrativa  da  Secretaria

deste Tribunal, por meio do Ofício nº 62/2020 (evento 1), informa que restou

deserto  o  lote  3  do  Pregão  Eletrônico  nº  60/2019  (PROAD  nº

201906000175952), e solicita análise quanto à possibilidade de se dispensar

a licitação, conforme prevê o artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acostando

aos autos proposta e documentos da empresa Costa Wilhelms Montagens

Instalações e Comércio de Equipamentos LTDA.

Instrui o pedido com documentos contantes dos eventos 1,

a 14.

A Diretoria-Geral,  via  despacho  constante  do  evento  32,

acolheu  o  Parecer  da  Assessoria  Jurídica  (evento  31),  e  autorizou  a

contratação  da  referida  empresa  para  prestação  de  serviços  de  teste,

constante do lote 3 do Edital de Licitação nº 60/2019, pelo valor unitário de

R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). De resto, submeteu o feito a esta

Presidência, ex vi do art. 26, da Lei 8.666/93. 

Atendidos  os  requisitos  legais,  notadamente  aqueles

prescritos no art. 26 da Lei nº 8.666/19931, ratifico o ato da Diretoria-Geral,

que  autorizou  a  contratação  da  empresa  Costa  Wilhelms  Montagens

Instalações e Comércio de Equipamentos LTDA, para a prestação do serviço

de  teste  de  estanqueidade  constante  do  lote  3  do  Edital  de  Licitação  nº

60/2019, pelo valor unitário de R$ 850,00  (oitocentos e cinquenta reais).

Publique-se.

Registre-se, após, no sistema de informação do TCE-GO.
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Em seguida, encaminhem-se à Diretoria Financeira para as

providências reservadas a seu encargo.

Feito isso, recambiem-se à Diretoria-Geral.

Goiânia, 14 de fevereiro de 2020.

                              WALTER CARLOS LEMES
                                             Presidente

20

1   Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art.  17 e no inciso III e seguintes do art.  24, as situações de

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do
art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.   
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
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