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Assunto SOLICITAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

018/2020 (evento 36), cujo objeto é a aquisição de tapetes visando atender as

necessidades deste Tribunal, no valor estimado de R$47.350,01 (quarenta e sete mil,

trezentos e cinquenta reais e um centavo).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos 40/42),

sendo, de acordo com o Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão (evento 42),

declarada vencedora a empresa , para os itens 1 e 2, noA3A Decorações EIRELI

valor total de R$43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais).

Compulsando os autos, observa-se que, tanto na forma global quanto por

item a proposta vencedora (evento 40) ficou abaixo do valor estimado da

contratação, conforme se segue:

ITEM

QTDE

(Unid)

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO

VALOR TOTAL

ESTIMADO

VALOR DO

LANCE

VENCEDOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL DO

LANCE VENCEDOR
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1 1

TAPETE QUADRADO

2500X2500mm. Tapete de 30mm

de espessura com superfície 100%

nylon e base 100% polipropileno

com aplicação de látex e

acabamento de borda em

overloque

R$4.359,38 R$4.359,38 R$3.280,00 R$3.280,00

2 1

TAPETE RETANGULAR

13000X4750mm. Tapete de 30mm

de espessura com superfície 100%

nylon e base 100% polipropileno

com aplicação de látex e

acabamento de borda em

overloque

R$42.990,63 R$42.990,63 R$40.420,00 R$40.420,00

 A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Não obstante, em virtude da situação mundial de enfrentamento da

Pandemia do COVID-19, foi publicado o Decreto Judiciário nº 767/2020, pela

Presidência deste Tribunal, o qual criou o Plano de Contingenciamento de Despesas

no âmbito deste Poder, a fim de promover ações que reduzam gastos públicos e

resultem em economia para a instituição.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto que se visa contratar,

qual seja, aquisição de tapetes visando atender as necessidades deste Tribunal, que

não se enquadra como essencial ou urgente, prudente se faz sobrestar a contratação

pelo período de 90 (noventa) dias, a fim de se aguardar o desdobramento dos atuais

acontecimentos sociais, oportunidade na qual poderá ser reavaliada a viabilidade ou

não da aquisição em tela.

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 18/2020 (evento 41), e em face da regularidade
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do procedimento, homologo o resultado obtido pelo pregoeiro e, com fulcro no

Decreto Judiciário nº 767/2020, determino o sobrestamento do feito e, de

consequência, da contratação, pelo período de 90 (noventa) dias.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Sigam os autos à Diretoria Administrativa.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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