
Informações gerais

Despacho
DESPACHO
 
Trata-se de processo para aquisição de gêneros alimentícios destinado exclusivamente para merenda escolar referente ao Programa de Alimentação Escolar –

PNAE, para atendimento às escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural do município de Coelho Neto - MA.
 
Em análise preliminar verificamos que o termo de adjudicação apresenta em alguns itens quantidades – e conseguentemente valores totais - divergentes das

indicadas no Termo de Referência e propostas finais.
 
Facilmente verificamos que a divergência se deu uma vez que o Termo de Adjudicação é gerado, a priori, de forma automática pelo sistema do pregão eletrônico, e

conforme as regras editalícias e esclarecimentos constante dos autos, a administração e licitantes pautaram-se pelos quantitavos indicados no Termo de Referência.
 
Isto posto, retorno os autos para que o Pregoeiro retifique o Termo de Adjudicação, adequando-o aos termos do edital e propostas de preços vencedoras.  
 
Além de juntar aos autos a retificação requerida, é recomendável que, oportunamente, o Pregoeiro a insira no sistema do pregão eletrônico a afim de compor a

documentação disponível on-line ao público.
 
  Encaminho os autos para as devidas providências.
 
Atenciosamente,

 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho

Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022
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Situação:
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