MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Relatório de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 11/2015
1. Histórico.
Conforme Aviso de Abertura de Licitação, publicado em 4/3/2015, no Diário Oficial da União, às
fls. 426 dos autos, no COMPRASNET e no sítio do MEC, procedeu-se à abertura do Pregão
Eletrônico nº 11/2015, às 9h, do dia 16/3/2015, em substituição ao Pregão 46.2014, em Brasília,
cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de
manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura
(corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de
peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e cambagem, nos veículos oficiais
pertencentes à frota operacional do Ministério da Educação, observados os detalhamentos
técnicos e operacionais, especificações e condições constantes no Termo de Referência,
conforme Processo n° 23000.009130/2014-17.
2. Abertura da Seção Pública.
Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº
11/2015, às fls. 496/498.
3. Análises das propostas, habilitação e adjudicação.
A licitante vencedora NCA DA SILVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, CNPJ nº
10.751.934/0001-19, apresentou proposta e documentação de habilitação. Após análise do
Pregoeiro e da área técnica foram consideradas em plena conformidade com as exigências do
edital.
Após a habilitação NÃO HOUVE manifestação de intenção de recurso.
EMPRESA
NCA DA SILVA
COMÉRCIO DE
PEÇAS
E
SERVIÇOS

CNPJ
10.751.934/000119

QTDE./GRUPO
1

VALOR UNITÁRIO
R$ 44.790,00

SITUAÇÃO
ADJUDICADO

5. Da Homologação.
O processo foi adjudicado por esta Pregoeira. O valor estimado para este certame foi de
R$ 120.200,00 (cento e vinte mil e duzentos reais), tendo o certame sido adjudicado por
44.790,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa reais). Assim, o Pregão resultou numa
economia de R$ 75.410,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais).
O Resultado de Julgamento será publicado no Diário Oficial da União, do dia 1º de abril de 2015.
Assim, encaminhamos o presente processo para conhecimento de Vossa Senhoria, propondo o
envio dos autos à Subsecretaria de Assuntos Administrativos sugerindo as seguintes
providências: homologação do certame, cancelamento parcial de CDO, emissão da nota de

empenho em favor da empresa vencedora e, após, restituição dos autos à esta Coordenação
Geral de Compras e Contratos para providências atinentes à assinatura do Contrato.

Brasília, 31 de março de 2015.

Teliana Maria Lopes Bezerra
Coordenadora de Gestão de Licitações - Substituta

1. De acordo,
2. Encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA/GAB, para as seguintes
providências:
1) Homologação do certame;
2) Cancelamento parcial da Certificação de disponibilidade orçamentária e Emissão da Nota
de Empenho em favor da licitante vencedora, conforme fls. 501-503;
3) Após encaminhar os autos a esta Coordenação Geral para demais procedimentos.

Brasília, 31 de março de 2015.

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
Coordenador-Geral de Compras e Contratos - Substituto

