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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 n°

007/2019 (evento n° 57), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor

Preço, por item, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte, tendo por objeto a aquisição de 75 (setenta e

cinco) cadeiras fixas com prancheta frontal regulável, visando atender as

unidades deste Poder Judiciário, cujo valor estimado é de R$ 26.775,00 (vinte e

seis mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos n°s

63/66), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão, declarada

vencedora a empresa IDM Soluções Públicas Ltda.

Verifica-se que a documentação e proposta da referida empresa foi

juntada no evento 62.

Observa-se que por intermédio do Despacho constante no evento 68,

os autos foram encaminhados à Diretoria Administrativa, para que por meio da

Divisão de Patrimônio atestasse se a proposta apresentada pela empresa estaria

de acordo com as especificações do edital.

A Divisão de Patrimônio entendeu ser necessária a manifestação da

Divisão de Arquitetura, por tratar-se de especificações técnicas alheias às suas
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atribuições (evento 69).

Em seguida, a Divisão de Arquitetura, por meio do Despacho nº

567/2019 (evento 71), manifestou-se no sentido de que “a proposta apresentada

pela empresa declarada vencedora está de acordo com as especificações

, ponderando que as especificações editalíciasconstantes no Edital 007/2019”

são antigas e ocorreram alterações nas especificações do Caderno de Mobiliário

Padrão deste Tribunal, concluindo no sentido de que, se houver possibilidade,

que a compra seguisse as especificações constantes no item 8.5 do referido

c a d e r n o  q u e  s e  e n c o n t r a  n o  s i t e :  

https://www.tjgo.jus.br/index.php/caderno-mobiliario.

Compulsando os autos, verifica-se que a proposta apresentada pela

empresa vencedora, no valor de R$ 25.725,00 (vinte e cinco mil, setecentos e

vinte e cinco reais), conforme evento 62, é menor que o valor estimado na

licitação, que foi de R$ 26.775,00 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco

reais).

Quanto à sugestão da Divisão de Arquitetura, tendo sido realizado o

prélio licitatório com aquelas especificações constantes no Edital nº 007/2019 e

seus anexos, precluiu-se a possibilidade de alteração, havendo necessidade de

que se façam constar expressamente, nas futuras licitações.

Diante do exposto, tendo em vista o que consta dos autos,

notadamente da ata de julgamento (evento 63), homologo o resultado obtido pelo

Pregoeiro e, de consequência, autorizo a contratação da empresa IDM Soluções

, CNPJ 16.684.742/0001-13, pelo valor de R$ 25.725,00 (vinte ePúblicas Ltda

cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais), para o fornecimento de 75 cadeiras

fixas com prancheta frontal regulável, nos termos da proposta juntada no evento

62.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota

de empenho respectiva.

Após, retornem à Assessoria Jurídica desta Diretoria para os

procedimentos complementares.

Adotem-se as providências de homologação do sistema eletrônico de

licitações.

Publique-se.

Dpd081/27
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Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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