
Processo n° 201909000189748
Nome DIVISÃO DE MATERIAL

Assunto SOLICITAÇÃO

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 033/2020 (evento 202), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por item, tendo por finalidade o Sistema de Registro de Preço, que

visa a eventual aquisição de forma parcelada de materiais para copa, cozinha e

limpeza para atender às necessidades deste Tribunal de Justiça, conforme

determinações dos anexos do edital, estimada em R$ 1.527.981,60 (um milhão,

quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta

centavos).

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico juntado no evento retro e homologo o resultado obtido pela

Pregoeira, e, por conseguinte, autorizo a formalização das atas de registro de

preços com as empresas Oxford Porcelanas S/A – Item 06, no valor de R$

51.974,10 (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez

centavos); Marcos Aurélio Collaço – Itens 26, 29, 30 e 33, no valor de R$

45.839,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais); LL Com. De

Equipamentos Eireli - ME – Itens 03, 10 e 11, no valor de R$ 146.425,00 (cento e

quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais); Importare Brasil Com.

Exp. Importação Ltda – ME – itens 05, 19 e 43, no valor de R$ 90.359,00

(noventa mil, trezentos e cinquenta e nove reais); Impacta Ind. e Com. De

Cosméticos Eireli – itens 01 e 08, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil
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reais); Copel Comercial de Peças Ltda. - itens 18, 20, 25, 31, 38, 45, 46, 50 e 52,

no valor de R$ 120.637,20 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta e sete reais e

vinte centavos); Bali Comercial Ltda. - itens 36, 37, 41, 42 e 44, no valor de R$

9.410,00 (nove mil, quatrocentos e dez reais) e Gesy Saraiva de Goiás – ME –

itens 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 35, 40, 47,

48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 e 57, no valor de R$ 382.990,53 (trezentos e oitenta e

dois mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Divisão de Material acerca do teor deste despacho,

especialmente para que adote as providências necessárias quanto ao item 39

que restou fracassado.

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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