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D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital n°

052/2018 (evento n° 35), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

por lote, para aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de equipamentos

do tipo Access Points, marca CISCO, partnumber CISCO AIRCAP17021-ZK9BR

ou superior, visando a ampliação e melhor atendimento da cobertura da rede

sem fio (wireless) nas unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Realizado o certame, sagrou-se vencedora da licitação a empresa

Systec Informática Ltda, no valor total de R$ 345.762,00 (trezentos e quarenta e

cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais), conforme ata de realização do

pregão eletrônico (evento nº 53).

Compulsando os autos, observa-se que a proposta vencedora ficou

abaixo do valor estimado para a contratação, inicialmente orçada em R$

411.846,00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais),

consoante pesquisa consolidada no evento nº 24.

Instada a analisar a proposta apresentada (evento nº 58), e o

preenchimento dos requisitos editalícios, a unidade demandante manifestou-se

quanto a sua adequação no Despacho nº 128/2018 (evento nº 60):

[…] Em atenção ao Despacho da Coordenação do Assessoramento da

Diretoria-Geral, evento 58, informamos que a empresa Systec Informática Ltda

atende os requisitos técnicos especificados nos Lotes 1 e 2 do Pregão

Eletrônico nº 052/2018. Adicionalmente, foi juntado no evento 59 destes autos
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a manifestação técnica da Divisão de Infraestrutura Tecnológica acerca dessa

conformidade.

Ante ao exposto, tendo em vista o que consta dos autos, notadamente

da Ata de Sessão Pública do Pregão realizado (evento nº 53), homologo o

resultado obtido pela Pregoeira e equipe de apoio, que declarou como vencedora

para os itens 1 e 2 do Edital nº 052/2018 a empresa Systec Informática Ltda e,

de consequência, autorizo a sua contratação no valor de R$ 345.762,00

(trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais).

Encaminhem-se à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho respectiva.

Após, à Assessoria Jurídica para elaboração do contrato.

Publique-se e providencie o registro da presente homologação no

sistema informatizado de licitações.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

 

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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