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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 080/2020 (eventos 43/46), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço por item, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por objeto a

formação de Registro de Preço para a aquisição de peças de reposição para

Scanners modelo Fujitsu FI-7700, utilizados na digitalização de autos

processuais neste Tribunal, conforme condições, quantidades e especificações

estabelecidas no instrumento convocatório, estimada em R$299.868,00

(duzentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais).

Após regular instrução processual, publicado o edital (eventos 55/57),

realizado o certame conforme a ata de sessão pública do pregão e respectivo

extrato (eventos 61 e 63) o Pregoeiro encaminhou os autos a esta Diretoria com

a proposta e documentação da licitante vencedora (evento 60).

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 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
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Eletrônico nº 080/2020 (evento 61), homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro

a favor da empresa , sendo os seguintes preçosSystec Informática EPP

registrados:

Item 1 - no quantitativo de 150, sendo o valor unitário R$ 522,80

 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) do ROLO DO FREIO PARA

SCANNER FUJITSU FI-7700;

Item 2 - no quantitativo de 150, sendo o valor unitário  R$ 881,80

 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) do CONJUNTO DO

 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO PARA SCANNER FUJITSU FI-7700;

Item 3 - no quantitativo de 50, sendo o valor unitário   R$ 522,80

 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) do ROLO DO FREIO PARA

SCANNER FUJITSU FI-7700;

Item 4 - no quantitativo de 50, sendo o valor unitário  R$ 881,80

 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) do CONJUNTO DO

 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO PARA SCANNER FUJITSU FI-7700.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Expeça-se comunicação para ciência, à Coordenadoria Judiciária da

Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia.

Publique-se.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral

Dpd3762/026
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