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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°

015/2019 (evento 409), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

por lote, visando a contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda,

de gêneros alimentícios e produtos de lavanderia pra atender as necessidades

do Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro Campos (CEI), no valor

estimado  de R$ 99.195,40 (noventa e nove mil, cento e noventa e cinco mil e

quarenta centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (evento 415),

sendo que, conforme extrato da ata de julgamento (evento 416), sagrou-se

vencedora a empresa Impar Comércio e Indústria Ltda - ME, referente aos Lotes

02 e 03, restando desertos os Lotes 01, 04 e 05.

Compulsando os autos, observa-se que as propostas apresentadas

pela empresa vencedora (evento 414, fls. 1/5), para o Lote 02 – R$  22.446,60

(vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e

Lote 03 – R$ 33.932,76 (trinta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e

setenta e seis centavos), ficaram conforme os valores estimados da contratação

(evento 409, fls. 63/64).

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

notadamente da ata de julgamento (evento 415), homologo o resultado obtido

pelo Pregoeiro e, de consequência, autorizo a contratação da empresa Impar

Comércio e Indústria Ltda - ME, CNPJ 06.788.460/0001-02, vencedora dos Lote
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2 e 3, pelo valor global de R$ 56.379,36 (cinquenta e seis mil, trezentos e

setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Após, retornem à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para os

procedimentos complementares.

Comunique-se imediatamente a Diretoria do Centro Educacional 

 para que promova as providênciasInfantil Desembargador Mauro Campos (CEI)

necessárias, visando a repetição do certame quanto aos lotes desertos, desde já

autorizada, autuando-se novo procedimento, devidamente instruído com os

documentos necessários, para atender a essa finalidade.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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