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D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 016/2019 (evento 100), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço, tendo por finalidade a contratação de empresa especializada para

prestação de serviço de fornecimento, sob demanda, de 650 (seiscentos e

cinquenta) unidades de cartões magnéticos com senha eletrônica, com validade

em todo o território nacional, bem como a administração de créditos de

vale-refeição, no valor total estimado de R$ 1.450.000,00 (um milhão,

quatrocentos e cinquenta mil reais), por meio do processamento, carga, recarga,

transferência e estorno dos créditos eletrônicos, conforme especificado no

respectivo edital.

Após regular tramitação, foi acostada a proposta e a documentação

da empresa vencedora (evento 106), ata de sessão pública do pregão e extrato

(eventos 103 e 104), tendo sido encaminhado o feito a esta Diretoria para

homologação (evento 105).

Dessa forma, diante dos documentos constantes dos autos, tendo em

vista a ata de realização do pregão eletrônico processado via edital nº 016/2019

(evento 103), do  tipo menor preço, tendo por finalidade a contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento, sob

demanda, de 650 (seiscentos e cinquenta) unidades de cartões magnéticos,

homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro e, de consequência, autorizo a
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contratação da empresa , CNPJ nºLe Card Administradora de Cartões Ltda

19.207.352./0001-40, no valor de R$1.448.895,00 (um milhão, quatrocentos e

quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais), com taxa de

administração incidente no percentual de - 0,07% (menos sete centésimos por

cento). 

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Sigam-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de

empenho.

Cientifique-se a Diretoria de Recursos Humanos, unidade

demandante, do teor deste despacho.

Após, retornem à assessoria jurídica da Diretoria-Geral para os

procedimentos complementares.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 Dpd026
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