
Processo n° 201903000157372
Nome JUCIANA PEREIRA DA SILVA, DIVISÃO DE MATERIAL

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 022/2019 (evento 37), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço, por item, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por

finalidade o Sistema de Registro de Preços, para a aquisição de café torrado e

moído (tipo superior) e açúcar, por demanda, para consumo num período de 12

(doze) meses, nos termos das especificações constantes dos anexos do edital,

estimada em R$930.486,00 (novecentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e

seis reais).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

certame conforme ata de sessão pública do pregão e respectivo extrato, bem

como pareceres técnicos das amostras dos lotes 1 e 3 (eventos 41, 44/48), a

Comissão Permanente de Licitação encaminhou os autos a esta Diretoria com as

propostas e documentação das licitantes participantes do certame.

Compulsando os autos, verifica-se que as propostas apresentadas

pelas empresas vencedoras Comércio e Produtos Alimentícios Di Primeira (item

1), Vertente Distribuição e Serviços EIRELI (item 2), Café Pacaembu Ltda (item

3) e Saraiva Distribuidora EIRELI (item 4) estão abaixo do estimado para a

contratação.

Diante do exposto, tendo em vista o que consta dos autos,
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notadamente da ata de julgamento (evento 46), consoante termos contidos no

artigo 11, inciso XX, do Anexo I, do Decreto nº 3.555/2000, no artigo 20 do

Decreto Estadual nº 7468/2011, bem como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual

nº 17.928/2012,  adjudico o resultado obtido pela  Pregoeira e, de consequência,

 homologo o objeto licitatório às empresas Comércio e Produtos Alimentícios Di

   Primeira, Vertente Distribuição e Serviços EIRELI, Café Pacaembu Ltdae Saraiva

 Distribuidora EIRELI, conforme a seguir especificado:

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se à Diretoria Administrativa, unidade demandante do teor

deste despacho.

Por fim, considerando que o produto constante dos itens 1 e 3 (café

em pó) e 2 e 4 (açúcar) são idênticos, fica a Diretoria Administrativa, unidade

demandante, advertida, quando das solicitações de aquisição, esgotar

primeiramente os itens 3 e 4, no qual os produtos foram registrados pelos

menores valores.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 Dpd3086/026
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