
Processo n° 201909000189659
Nome DIVISÃO DE MATERIAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital n°

16/2020 (evento 110), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor

Preço, por item, tendo por objeto o Registro de Preços para a aquisição de

suprimentos de impressão, cujo valor total estimado é de R$ 32.442.002,70

(trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, dois reais e setenta

centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos 125

e 126), sendo, de acordo com o Extrato de Ata de Julgamento (eventos 127 e

138), declaradas vencedoras as seguintes empresas:

1) , para os itens 23, 27, 33, 34, 37, 44, 45,AV Suprimentos Eireli - ME

51 e 57, ao valor total de R$ 2.698.488,75 (dois milhões, seiscentos e noventa e

oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos);

2) , para os itens 14 e 16, ao valor total deMVS Cartuchos Ltda. - ME

R$ 42.640,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais);

3) , para os itens 52,Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.

53, 54, 63, 65, 66, 79 e 80, ao valor total de R$ 4.407.646,74 (quatro milhões,

quatrocentos e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro
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centavos);

4) , para os itens 5, 9,Prospera Comercial e Importadora Eireli - EPP

10, 11, 13, 15, 22, 29, 35, 64 e 67, ao valor total de R$ 1.426.341,49 (um milhão,

quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e

nove centavos);

5) ., paraRepremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda

os itens 55, 56, 61, 62, 68, 69, 70 e 81, ao valor total de R$ 3.425.160,00 (três

milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e cento e sessenta reais);

6) ., para os itens 1, 3,Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP

4, 6, 8, 17, 18, 25, 26, 32, 38, 39 e 40, ao valor total de R$ 1.292.799,90 (um

milhão, duzentos e noventa e dois mil, setecentos o noventa e nove reais e

noventa centavos);

7) , paraSupricopy Suprimentos e Equipamentos Reprográficos Ltda.

os itens 19, 20, 21, 28, 30, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77 e 78, ao valor total de R$ 10.929.644,00 (dez milhões, novecentos e vinte

e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro reais);

8) , para o item 36, ao valorThe Best Produtos Eletrônicos Ltda. - EPP

total de R$ 21.989,84 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta

e quatro centavos) e;

9) , para os itens 24, 31, 49 e 50, ao valorVitória Cartuchos Ltda. - ME

total de R$ 1.183.900,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil e novecentos

reais).

Ademais, verifica-se da ata de realização do Pregão Eletrônico nº

16/2020 (eventos 125/126), bem como das propostas comerciais das empresas

(eventos 115/124, 130/131 e 135/136), que os lances vencedores encontram-se

abaixo do estimado pela Administração (evento 110, fls. 48/75).

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

como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista
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notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 16/2020 (eventos

125/126), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, conforme planilha que

segue em anexo.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a unidade demandante, a saber, a Diretoria

Administrativa, via Divisão de Material, acerca do teor deste despacho.

Publique-se.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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