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DIVISÃO DE MANUTENÇAO PREDIAL DO INTERIOR

Assunto

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

DESPACHO

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de
Licitação nº 45/2018 (evento 69), na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando
contratação de empresa especializada, para fornecimento e instalação de peças;
medição, ajuste e parametrização de equipamentos, para manutenção do Banco
de Capacitores do Fórum da Comarca de Novo Gama e para substituição do
Banco de Capacitores do Fórum da Comarca de Quirinópolis, conforme
especificado em seus anexos, no valor total estimado de R$ 54.936,26
(cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).
Realizado o certame, foi declarada vencedora da licitação a empresa
ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS ao valor total de R$
36.380,00 (trinta e seis mil e noventa e cinco reais).
Compulsando os autos, observa-se que tanto na forma global quanto
por item a proposta vencedora ficou dentro do limite do valor estimado da
contratação (evento 76), confira:

Valor
Item

Comarca

estimado
(R$)

Valor
adjudicado
(R$)

Serviço Técnico de fornecimento e instalação
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(incluindo insumos e mão de obra) de
1

materiais para manutenção no Banco de

21.458,02

14.209,99 -33,78%

7.600,23

5.033,04 -33,78%

18.414,39

12.194,43 -33,78%

7.463,62

4.942,54 -33,78%

54.936,26

36.380,00 -33,78%

Capacitores da Comarca de Novo Gama,
conforme Termo de referência.

Serviço Técnico de medição, ajuste e
parametrização (incluindo insumos e mão de
2

obra) de equipamentos no Banco de
Capacitor na Comarca de Novo Gama,
conforme Termo de referência.

Serviço Técnico de fornecimento e instalação
(incluindo insumos e mão de obra) de
3

materiais para substituição do Banco de
Capacitores na Comarca de Quirinópolis,
conforme Termo de referência.

Serviço Técnico de medição, ajuste e
parametrização (incluindo insumos e mão de
4

obra) de equipamentos do Banco de
Capacitor na Comarca de Quirinópolis,
conforme Termo de referência.

Total

Ademais, observa-se que não foi interposto recurso em nenhuma das
fases, de lances ou de habilitação das empresas.
Em seu mister, a unidade demandante informou que os itens
apresentados nas propostas das empresas que participaram do procedimento
licitatório atendem às especificações do Edital, nos seguintes termos:
Em atenção ao Despacho da Coordenação do Assessoramento da
Diretoria-Geral (evento 80), a Divisão de Manutenção Predial do
Interior, por meio do Despacho nº 882/2018 (evento 81), informa que
a proposta da empresa ENGETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.198.814/0001 – 07,
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atende aos requisitos do Termo de Referência (Anexo III do Edital de
Licitação).
Por fim, noticia que os valores utilizados para calcular o valor
estimado são exequíveis e refletem os preços praticados no
mercado.

Ante ao exposto, tendo em vista o que consta dos autos, notadamente
da Ata de Realização (evento 77) e a manifestação da unidade técnica (eventos
82/83), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e, de consequência, adjudico
o objeto licitatório às empresas vencedoras, nos valores adjudicados.
Autorizo a realização da despesa no valor de R$ 36.380,00 (trinta e
seis mil trezentos e oitenta reais).
Encaminhem-se à Diretoria Financeira para emissão da(s) nota(s) de
empenho respectiva(s).
Em seguida, à Assessoria Jurídica para a formalização do contrato.
Publique-se.
À Secretaria Executiva.
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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