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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

D E S P A C H O

 

 

Tratam os autos de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 30/2019 (evento 124), na modalidade Pregão Eletrônico, do

tipo menor preço, por item, tendo por finalidade o Sistema de Registro de Preços

para viabilizar o fornecimento mensal de água mineral sem gás, acondicionada

em garrafões de 20 litros, incluindo serviço de entrega e o empréstimo de

vasilhames para atender as Comarcas de Goiânia, Anápolis e Aparecida de

Goiânia, conforme especificações dos anexos do edital, estimada em R$

583.574,50 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e

cinquenta centavos).

Após regular instrução processual, realizado o certame conforme ata

de sessão pública do pregão e respectivo extrato (eventos 126, 131, 132 e 133),

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

a proposta e documentação da licitante participante do certame.

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

empresa vencedora Fonseca Martins Comércio de Gás EIRELI (evento 130)

estão abaixo do estimado para a contratação.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.
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Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000,

artigo 12, inciso XXI, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 7.468/2011, bem

como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista

notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 30/2019 e extrato

(eventos 130/133), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e autorizo o

registro de preços da empresa Fonseca Martins Comércio de Gás EIRELI, no

valor de R$573.260,16 (quinhentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta

reais e dezesseis centavos) para os lotes 1 e 2.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa.

Publique-se.

 

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 Dpd3143/026
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