PODER JUDICIÁRIO

DESPACHO Nº 001427/2016
Autos nº 201511000011569

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de Licitação nº 019/2016, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por finalidade o Sistema de Registro de Preços,
para aquisição de materiais para manutenção em portas dos prédios das unidades judiciárias deste Poder e materiais de pintura
para manutenção predial, conforme especificado no anexo do Edital, estimada em R$ 128.445,00 (cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais) para o Lote 1, R$ 210.889,20 (duzentos e dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte
centavos) para o Lote 2, R$ 9.630,82 (nove mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) para o Lote 3 e R$ 87.334,90
(oitenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) para o Lote 4, totalizando o presente certame em R$
436.299,92 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
Tendo em vista o que consta dos autos, notadamente da ata da realização de Pregão Eletrônico nº 019/2016 e, usando da
atribuição a mim conferida, homologo o resultado obtido pelo Pregoeiro, de consequência, autorizo a contratação das empresas:

Empresa

Lote

Valor

Cianorth Comércio e Serviços Ltda – ME

01

R$ 78.990,00

COPEL Comercial de Peças Ltda

02

R$ 189.000,00

COPEL Comercial de Peças Ltda

03

R$ 8.299,92

COPEL Comercial de Peças Ltda

04

R$ 87.334,90

Total

Assinado digitalmente por: STENIUS LACERDA BASTOS, DIRETOR GERAL, em 15/04/2016 às 10:42.

R$ 363.624,82

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no sistema eletrônico.
Em seguida, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota de empenho respectiva.
Após, retornem à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para os procedimentos complementares.
Publique-se.
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