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D E S P A C H O

 

Trata-se de Termo de Referência (evento 17) que tem como objeto a

contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13

kg,20 kg, 45 kg e a granel, incluindo kits de instalação, serviço de entrega,

empréstimo dos vasilhames, bem como teste de estanqueidade, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas, cujo valor total estimado é

de R$121.951,41 (cento e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e

quarenta e um centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos 80 e

seguintes), sendo declarada vencedora para o Lote 1 a empresa Fonseca

, no valor total de R$91.385,83 (noventa eMartins Comércio de Gás LTDA – ME

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), restando

desertos os Lotes 2 e 3.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação parcial do certame.

Dessa forma, diante das informações e documentos que instruem os

autos, notadamente a ata de realização da licitação (evento 87), acolho o

parecer jurídico ofertado e homologo parcialmente o resultado obtido pelo

Pregoeiro, relativamente ao lote regularmente adjudicado e com proposta válida,
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e, por conseguinte, autorizo a contratação da empresa Fonseca Martins

, pelo valor total de R$91.385,83 (noventa e umComércio de Gás LTDA – ME

mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Publique-se.

Providencie a Secretaria-Executiva a intimação, via comunicação, da

Divisão de Serviços Gerais e Postagem, para que, com a urgência que o caso

requer, verique junto aos fornecedores a existência de empresa(s) que aceite(m)

formalizar contrato com este Tribunal em relação aos Lotes 2 e 3, atendendo às

condições prescritas no Edital nº 74/2020, atentando-se para autuar

procedimento próprio para tanto.

Após, sigam os autos à Diretoria Financeira para empenho e à

Assessoria Jurídica para providências complementares.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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