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Processo
no : 219719712007
Nome
Assunto

: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
:Licitação

DESPACHONoJ3 SG ,roo, - Tendoemvistao queconsta
dosautos,especialmente
daAta de Realizaçãode PregãoPresenciale anexos,de f.
3561361,
bem como do despachono 066107de f. 363, referentesao Edital de
do Tipo MenorPreçopor Lote,
Licitaçãono048/07,modalidade
PregãoPresencial
destinadaà aquisiçãode mobiliário e, usandoda atribuiçãoa mim conferidapelo
DecretoJudiciáriono808,de 16.8.05
, homologoo resultadoobtidopeloPregoeiro
e equipe de apoio e, de conseqüência,autorizo a contrataçãodas empresas
vencedorasdo certame,conformea seguir,I - ALBERFLEX - INDUSTRIA E
COMERCIO DE MóVEIS LTDA, no Lote 1, valor total de R$228.665,00
(duzentos
e cincoreais).II - MB DESIGI\I
e vintee oito mil, seiscentos
e sessenta
(trezemil
INDUSTRIAE COMERCIOLTDA,Lote 2 ,novalor deR$13.800,00
(sessenta
e trêsmil, seiscentos
reais);Lote 4, no valordeR$63.629,00
e oitocentos
(cinquenta
e oito mil,
e vinte e nove reais);Lote 5, no valor de R$58.999,95
Lote 8, no valorde
novecentos
e noventae novereaise noventae cincocentavos);
R$8.153,00(oito mil, cento e cinquentae três reais);Lote 9o no valor de
(tnntae cincomil, novecentos
e noventae novereaisnoventae sete
R$35.999,97
centavos)e Lote 10, no valor de R$55.000,00(cinquentae cinco mil reais),
(duzentose trinta e cincomil, quinhentose oitentae um
somandoR$235.581,92
reais e noventae dois centavos).Iil - GIROFLEX S/A, Lote 6, no valor de
(vintee oitomil e quinhentos
reais)e Lote 7, novalordeR$59.999,99
R$28.500,00
(cinquentae nove mil, novecentose noventae nove reais e noventae nove
e noventae nove
(oitentae oito mil, quatrocentos
R$88.499,99
centavos),
somando
a R$552.746,91
reaise noventae nove centavos),cuja somatotal corresponde
(quiúentos e cinquentae doismil, setecentos
e quarentae seisreaise noventae um
centavos).

que a reservaorçamentáriade f. 3/6, [\
Outrossim,considerando
(seiscentos
e novent]6.)N_
verso,no valorde R$615.998,06
e quinzemil, novecentos
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contidano ato
oito reaise seiscentavos)
é suficiente,e tendoemvistaa disposição
licitatório, item 79, relativamenteà previsão legal de acréscimono valor da
aquisição(art.65, $ 1'da Lei no8.666193),
autorizoa inclusãodemais16unidades
e setenta
de armários,cód.48800 x 600,no valorunitáriode R$373,35(trezentos
(cincomil, novecentos
e trêsreaise trintae cincocentavos),
somandoR$5.973,60
cód.AM 1.100,
dearmários,
e setenta
e trêsreaise sessenta
e 17unidades
centavos)
no valor unitáriode R$505,32(quinhentos
e cincoreaise trintae dois centavos),
somandoR$8.590,44(oito mil, quinhentose noventareaise quarentae quatro
(quatorzemil, quiúentos e sessenta
e quatro
centavos)no total de R$14.564,04
reaise quatrocentavos).
24,68yo
a aproximadamente
O acréscimo
emapreçocoresponde
(vintee quatrovirgulasessenta
e oito por cento)da aquisiçãorelativaao Lote 05,
consignado
à empresa
MB - DESIGNINDUSTRIAE COMERCIOLTDA, e visa
o atendimentoda solicitaçãoformuladapela Divisão do Patrimônio,pelo
memorandono049/07e planilhaaditivaora anexados.
MB - DESIGN
De consequência,
o valor a serpagoà empresa
(quatorzemil,
de R$14.564,04
INDUSTRIAE COMERCIOLTDA fica acrescido
R$250.145,96
totalizando
quinhentos
e sessenta
e quatroreaise quatrocentavos),
(duzentos
e cincoreaise noventae seiscentavos).
mil, centoe quarenta
e cinquenta
(quiúentos e
R$567.310,95
Totalizaa presenteautonzação
sessenta
e setemil. trezentos
e dezreaise noventae cincocentavos).
nota
a respectiva
Inicialmente,
à DiretoriaFinanceíraparaemitir
de empenho.
de mistere,
Após,à Assessoria
Jurídicaparaos procedimentos
em seguida,à DiretoriaAdministrativa,paraasprovidênciascomplementares.
Goiânia,3l

de

de2007.
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