PROAD 4017/2020
I. Retifico a autorização de despesa realizada no despacho (doc. 62), referente a aquisição emergencial de
Equipamentos de Proteção Individual, determinada pela Exma. Desembargadora MARY ANNE
ACATAUASSÚ CAMELIER MEDRADO, Desembargadora Vice-Presidente no exercício da
Presidência, e referendada pelo Tribunal Pleno em sessão do dia 14.09.2020, docs. 8 e 9, para o valor total
de R$197.519,61 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos),
ressaltando que houve alterações nas adjudicações em relação ao item 04 (álcool em gel, em frasco de
cinco litros) da empresa M B COMÉRCIO EPP para empresa E G DE MELO DE SOUZA LTDA, pois o
produto cotado pela primeira empresa não atende as especificações técnicas e para os itens 05 e 06 (luvas
de procedimentos tamanhos M e G) da empresa J M FONSECA MARTINS para empresa SJS
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA, face correção na quantidade e o não
envio de nova proposta com as quantidades corretas, pela primeira empresa, conforme documentos 70,
74, 77/80 e 104/107;
II. Retifico também o reconhecimento da contratação (doc. 98) em relação ao valor total da despesa para
R$197.519,61 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), pois
houve equívoco no item 10 (tapete sanitizante) em relação ao valor unitário de R$66,00 (sessenta e seis
reais) corrigido para R$54,91 (cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) totalizando o item no
importe de R$3.624,06 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos), ressaltando que na
proposta da empresa consta valor correto, conforme documentos 29 e 104/107;
III. Emcaminhem-se os autos à COLIC para publicação do reconhecimento da despesa;
IV. Em seguida à COFIN para anulação das notas de empenho face equívoco na fundamentação e emissão
de notas de empenho na fundamentação correta e em relação ao item 10, conforme retificação do item I.
Em 29/09/2020
Norma Cristina Diniz Barroso
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