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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 047/2020 (eventos 37/41), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço global (lote único), tendo por finalidade o Sistema de Registro de

Preços, para futura e eventual aquisição de  de gerenciamento desoftwares

redes sem fio, equipamentos do tipo Acess Points, controladora, bem como o

respectivo treinamento, visando a expansão e melhoria do serviço de rede sem

fio no âmbito deste Tribunal, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no edital, estimada em R$2.896.656,01 (dois milhões, oitocentos e

noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e um centavo).

Após regular instrução processual, publicado o edital, realizado o

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

54/55) a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os autos a esta

Diretoria com a proposta e documentação da licitante vencedora do certame

(eventos 52/53).

Compulsando os autos, observa-se que o lance vencedor se encontra

em conformidade com o estimado pela Administração, conforme planilha

estimativa de custos acostada ao evento 41.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.
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Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº

17.928/2012, tendo em vista notadamente a Ata da Sessão Pública do Pregão

Eletrônico nº 47/2020 (eventos 54/55), homologo o resultado obtido pelo

pregoeiro, e autorizo o registro de preço da empresa Teletex Computadores e

 no valor de R$2.228.798,66 (doisSistemas Ltda, CNPJ nº 79.345.583/0003-04,

milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta

e seis centavos) para os itens 1 a 6 (eventos 52/53).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria de Informática acerca do teor deste

despacho.

Ao final, sigam os autos à Secretaria-Executiva desta Diretoria para

coleta de assinatura na respectiva ata de registro de preços.

Publique-se.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

 

Dpd3592/026
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