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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 072/2018 (evento 200), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por lote, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo a finalidade

o Sistema de Registro de Preços, para a aquisição de portas, batentes, alizares

de madeira, forro mineral, componentes de divisórias em gesso acartonado e

demais produtos correlatos, visando a execução de reparos/manutenção nos

edifícios do Poder Judiciário, conforme determinações dos anexos do edital,

estimada em R$ 577.602,70 (quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e dois

reais, setenta centavos).

Após regular tramitação, foram acostadas as propostas (eventos

204/208), ata de sessão pública do pregão, extrato da ata e planilha de valores

registrados (eventos 209/211) e encaminhados os autos a esta Diretoria para

homologação.

A Diretoria de Obras, unidade demandante, (evento 214)

manifestou-se quanto à adequação técnica da proposta, ressaltando que:

(…) todos os itens atendem as referidas especificações, com exceção do lote 24
(“Feltro de lã de vidro 1,20 X 12,5 m, espessura 50 mm”) pois a proposta contém uma
observação informando a medida corresponde a 1,0 m² enquanto a unidade de medida
especificada no Termo de Referência é o “rolo” contendo 1,2 X 12,5 m, ou seja, 15,0
m². Assim, consideramos que a proposta do referido item não atende ao especificado.

  Esta Diretoria (evento 215) retornou os autos à Comissão

Permanente de Licitação, para, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/19933,

diligenciar perante a empresa para a retificação pertinente, oportunidade em que
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foram acostados a ata e relatório retificados, além do extrato, com a observação

de que o lote 24 restou fracassado (evento 218) e que, apesar d,

complementada a informação da unidade de licitação (evento 220) no tocante a

manifestação da empresa acerca da impossibilidade de retificar a proposta,

conforme solicitado.

 Diante do exposto, em atenção à manifestação da unidade gestora

(evento 214), tendo em vista notadamente a ata da realização do Pregão

Eletrônico Edital nº 072/2018 (evento 216/217), do tipo menor preço por lote,

tendo a finalidade o Sistema de Registro de Preços, para aquisição dos itens

acima referidos, homologo o resultado obtido pela Comissão Permanente de

 Licitação e, de consequência, autorizo a contratação das empresas conforme a

seguir detalhado:

 

Lote Empresa CNPJ Valor

3, 4 e 5 RCL Comércio de

Materiais Construção e

Serviços EIRELI

18.408.522/0001-92 R$ 175.269,60

6 DIVERSERV Com. E

Serviços de Divisórias e

Foros Ltda

07.766.086/0001-07 R$ 56.048,00

7, 9, 14, 20

e 22

América Tintas EIRELI –

EPP

07.928.722/0001-50 R$ 1.580,05

8, 10, 17,

23, 25 e 26

COPEL COMERCIAL DE

PEÇAS LTDA

02.528.743/0001-64 R$ 12.869,65

18 Ambiental Divisória e

Revestimentos Ltda

24.877.052/0001-09 R$ 11.999,94

Total R$ 257.767,24
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Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se Diretoria de Obras e retornem à Assessoria Jurídica da

Diretoria Geral para os procedimentos complementares.

Após, considerando que os lotes 1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21 e 24,

restaram fracassados (evento 217), retornem-se à Comissão Permanente de

Licitação para repetição do certame, com prioridade.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 

Dpd2856/026
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