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ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Presidência da CASAL

Rua Barão de Atalaia, 200, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-510
Telefone: (82) 3315-3108 - www.casal.al.gov.br

DESPACHO

PROCESSO E:19620.0000006592/2022

INTERESSADO @nome_interessado@

ASSUNTO Comunicação: Institucional

À ASLIC,

 

Considerando a solicitação inicial  da SUPALM, doc.12060943, cujo objeto é a possível aquisição de materiais de
limpeza – álcoois, copos e papéis (estoque), em 03 (três) lotes, e embasados no parecer da ASLIC, doc. 14282901,
nas análises jurídica da GEJUR doc. 14414601 e SUJUR doc. 14455456, e tendo em vista que o Lote 02 foi
homologado parcialmente sob o processo SEI n° E:19620.0000013519/2022, HOMOLOGAMOS
PARCIALMENTE a Licitação CASAL n° 29/2022 ELETRÔNICA, declarando como vencedora a empresa R. CLEAN
COMERCIAL EIRELI, tanto para o LOTE 1, com proposta no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil),
gerando economia de R$ 274.453,33 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
trinta e três centavos), em relação ao valor de referência da presente licitação; quanto para o LOTE 3, com
proposta no valor de R$ 417.750,00 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), gerando
economia de R$ 128.540,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta reais), em relação ao valor de
referência, nos moldes do LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006 e suas alterações, e no REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – RILC/CASAL.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Esequiel de Mendonça, Vice-Presidente em
26/01/2023, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cavalcante Peixoto Neto, Diretor-Presidente em 31/01/2023,
às 11:41, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14852933 e o código
CRC 3AF82F83.
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