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D E S P A C H O

 

 

Tratam os autos de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 003/2020 (evento 86), na modalidade Pregão Eletrônico, do

tipo menor preço global, lote único, destinado a contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de lavanderia para este Tribunal, com

execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde

a coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem,

secagem, calandragem, separação e transporte de retorno, em condições de

reuso, dentro do preconizado nas normas técnicas de Vigilância Sanitária, para

atender as necessidades deste Órgão, conforme especificações dos anexos do

edital, estimada em R$515.033,90 (quinhentos e quinze mil e trinta e três reais e

noventa centavos).

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

empresa vencedora Olivier – Michelly Lavanderia Ltda - ME evento 89 está

conforme o estimado para a contratação.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

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
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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 003/2020 e extrato

(eventos 91/93), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e autorizo a

contratação da empresa Olivier – Michelly Lavanderia Ltda - ME, no valor de

R$397.528,00 (trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais)

anual.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para as providências

pertinentes.

Após, retornem-se à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para os

procedimentos complementares.

Cientifique-se a Diretoria Administrativa, unidade demandante, do teor

deste despacho.

Publique-se. 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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