ANO XII - EDIÇÃO 849A

Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Órgão Oficial do Município

PODER EXECUTIVO
Licitações e Contratos
Despacho de Julgamento
INTERESSADO:

SUPERINTENDÊNCIA

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO
ASSUNTO: Pagamento por indenização sobre outsourcing de
impressão, de acordo com as especificações constantes do Termo de
Referência (ANEXO II), atendendo as demais condições estabelecidas
neste edital
Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial
manifestação da área solicitante responsável pela Gestão e
Fiscalização Contratual (Ofício ADM nº 029/2022) e parecer jurídico,
realizo o reconhecimento da dívida relativa à fatura inerente a
produção de páginas no período de 07/12/2021 a 04/01/2022, nos
termos da Ata de Registro de Preços nº. 04/2021, Pregão Presencial
nº 001/2021, nos autos do Processo Administrativo nº 025/2021,
cujo objeto é a prestação de serviços de outsourcing de impressão,
conforme especificações do edital, consequentemente, AUTORIZO
o pagamento por indenização a sociedade empresária COPIMAQ DE
CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº 00.946.478/0001-09, no importe total de R$ 5.919,04 (cinco mil,
novecentos e dezenove reais e quatro centavos), sendo:
- R$ 2.843,01 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais),
onerando a nota de reserva nº. 26/2022 e dotação orçamentária nº.
010202.04.122.0040.2005.3.3.90.39.99; e
- R$ 3.076,03 (três mil, setenta e seis reais e três centavos),
onerando a nota de reserva nº. 27/2022 e dotação orçamentária nº.
010215.10.301.0340.2043.3.3.90.39.99.
II – Demais disso, decido que todas as unidades administrativas
enviem parecer sobre a importância dos equipamentos envolvidos.
III – Publique-se os itens I e II, encaminhe-se para as providências
de praxe.
Santo Antônio de Posse, 22 de fevereiro de 2022.
JOÃO LEANDRO LOLLI
Prefeito
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