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D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 11/2019 (evento 92), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo

Menor Preço por Lote, cujo objeto é a contratação de empresa especializada

para fornecimento de café da manhã e lanches para atender à Diretoria do Foro

da Comarca de Goiânia (Lote 1), bem como o fornecimento, por demanda, de

alimentação para as sessões do Tribunal do Júri, lanches e refeições, para as

Comarcas de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Águas Lindas

de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Crixás, Formosa, Itumbiara, Luziânia,

Planaltina e Rio Verde (Lotes 2 a 9), estando as despesas estimadas em

R$480.757,41 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e

quarenta e um centavos).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

certame conforme ata de sessão pública do pregão e respectivo extrato (eventos

99/100), o Pregoeiro encaminhou os autos a esta Diretoria com a proposta do

Lote 1, noticiando que os Lotes 2 e 5 foram fracassados e os Lotes 3, 4, 6, 7, 8 e

9 restaram desertos.

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

empresa vencedora, no valor de R$146.361,60 (cento e quarenta e seis mil,
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trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme evento 98,

encontra-se abaixo do valor total estimado para contratação (R$146.583,36 –

evento 55 – PROAD 119609, em apenso).

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

notadamente da ata de julgamento (evento 99), homologo o resultado obtido pelo

Pregoeiro e, de consequência, autorizo a contratação da empresa G R LOBATO

, CNPJ 31.734.960/0001-09, pelo valor de R$146.361,60 (cento e quarenta– ME

e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), vencedora do

Lote 1.

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

de empenho respectiva, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Após, retornem à Assessoria Jurídica desta Diretoria para os

procedimentos complementares.

Publique-se.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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