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D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 038/2019 (evento 42), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por item, destinado exclusivamente à participação de Microempresa

e Empresa de Pequeno Porte, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo a

finalidade o Sistema de Registro de Preços, destinado a aquisição de chapas de

gesso acartonado e gesso cola para readequação/ remanejamento de paredes

em divisórias, nas unidades deste Poder, conforme especificações dos anexos

do edital, estimada em R$ 36.745,80 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e

cinco reais e oitenta centavos).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

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

118, 120, 121, 125, 126, 131), a Comissão Permanente de Licitação encaminhou

os autos a esta Diretoria.

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

empresa vencedora R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações EIRELI

 (evento 44) está em conformidade com os valores estimados para aEPP

contratação, havendo manifestação favorável da assessoria jurídica pela

homologação do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento
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retro, e, com fulcro no 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 38/2019

e extrato (eventos 45/47), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e autorizo

a contratação da empresa R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações

, para os itens 1 e 2, no valor total de R$ 36.745,80 (trinta e seis mil,EIRELI EPP

setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a unidade demandante, a Divisão de Manutenção

Predial do Interior da Diretoria de Obras, acerca do teor deste despacho.

P u b l i q u e - s e .

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 

Dpd3244/026

Nº Processo PROAD: 201907000178196

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 01/11/2019 às 17:13.
Para validar este documento informe o código 264079466865 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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