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Despacho Nº 47131 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Versam os presentes autos sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing), na modalidade
franquia mensal de páginas mais excedente, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para atender as necessidades urgentes de impressão e cópia de documentos do
Tribunal de Justiça do Tocantins e suas unidades, localizadas na Capital e no interior do Estado do Tocantins, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no
Projeto Básico do evento 3272826.
Tendo em vista a justificativa apresentada pela DTI (evento 3272826), a necessidade de deflagração de nova licitação para satisfação do objeto devido aos
entraves no andamento do SEI 19.0.000020833-0, a justificativa de preço apresentada pela CCOMPRAS (eventos 3283970 e 3283983), a comprovação dos recursos
orçamentários e financeiros para lastrear a despesa pela DIFIN (eventos 3284273 e 3284905), bem assim o parecer da ASJUADMDG (evento 3292846), SUGIRO a Vossa
Excelência a aprovação do Projeto Básico 156 (evento 3272826) e a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93,
visando à contratação emergencial da empresa COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA, para prestação dos serviços em referência, no valor global
de R$ 287.280,00 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais), conforme proposta mais vantajosa para a Administração (eventos 3283968 e 3283983)
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho respectiva.
Respeitosamente,
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