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Assunto SOLICITAÇÃO

 

         D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 19/2021 (eventos 28/32), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço, tendo por finalidade o registro de preços para a contratação de

empresa para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo na

área de secretariado para o fornecimento de até 300 (trezentos) postos de

trabalho, visando conferir suporte às unidades de 1º grau no desempenho de

atividades técnico-administrativas de caráter acessório, no valor total estimado

de R$ 22.052.988,00 (vinte e dois milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e

oitenta e oito reais), conforme anexos do edital.

Após os devidos trâmites, realizado o prélio licitatório (eventos 39/47)

foi declarada vencedora a empresa Foccus Administradora de Serviços Eireli,

pelo valor total de R$19.228.860,00 (dezenove milhões, duzentos e vinte e oito

mil, oitocentos e sessenta reais).

Verifica-se do extrato da ata de realização do Pregão Eletrônico nº

19/2021 (evento 47), bem como da proposta comercial da empresa (evento 42),

que o lance vencedor encontra-se abaixo do estimado pela Administração

(evento 32), conforme se infere da tabela abaixo

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.
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Diante das informações e documentos que instruem os autos,

notadamente a ata de julgamento constante do evento 46, acolho o parecer

jurídico retro para, com fulcro no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, e artigo 4º da

Lei nº 10.520/2020, conhecer e improver o recurso interposto pela empresa R2

 e, com fundamento nos artigos 13,Radiodifusão e Telecomunicações Ltda.

incisos IV e V e artigo 43, inciso XXI, ambos do Decreto Estadual nº 9.666/2020,

bem como na Lei nº 10.520/2020, adjudicar – enquanto autoridade competente

em grau recursal – e homologar o resultado obtido pelo Pregoeiro, e, por

conseguinte, autorizar a formalização da ata de registro de preços com a

empresa  pelo valor total deFoccus Administradora de Serviços Eireli,

R$19.228.860,00 (dezenove milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e

sessenta reais).

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico e, após, cientifique-se a recorrente.

Publique-se.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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