MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Relatório de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 23/2015
1. Histórico.
Conforme Aviso de Licitação, publicado em 19 de agosto de 2015, no Diário Oficial da União, às fls. 182
dos autos, no sítio Compras Governamentais e no sítio do MEC, procedeu-se à abertura do Pregão
Eletrônico nº 23/2015, às 8h e 30min, do dia 31/8/2015, em Brasília, cujo objeto consiste em selecionar
propostas para registro de preço, com vista à eventual contratação de empresa(s) para fornecimento e
entrega de ÁGUA MINERAL ou ÁGUA POTÁVEL DE MESA, própria para o consumo humano; e GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, relacionados no Encarte “A”, para atender às necessidades do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO – UASG 150002, como ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS PARTCIPANTES, durante o
exercício de 2016, de acordo com as especificações e quantidades contidas no termo de referência,
conforme Processo n° 23000.008281/2015-39.

2. Abertura da Seção Pública.
Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 23/2015, às
fls. 261/262.
3. Análises das propostas e habilitação.
As propostas foram apresentadas e aprovadas, conforme descrito no quadro abaixo.
A licitante vencedora MINÁGUA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA-ME, CNPJ nº
38.075.040/0001-75 apresentou sua proposta e documentação de habilitação. Após análise da
Pregoeira foi constatada a plena conformidade com as exigências do edital. Após a habilitação no sistema
Compras Governamentais, não houve manifestação de intenção de recurso.
Para o ITEM 2, não houve apresentação de propostas e o mesmo foi CANCELADO NA ACEITAÇÃO.
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4. Da Homologação.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Assuntos Administrativos
para as providências quanto à homologação do certame. Antes da homologação, porém, por se tratar de
registro de preços, por força do Decreto nº 7892/2013, sugerimos utilizar-se de ferramenta disponível no
sítio Compras Governamentais (http://www.comprasgovernamentais.gov.br ) para convocar os licitantes
remanescentes, que não tiveram suas propostas recusadas e que aceitarem cotar o serviço com preço
igual ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, para compor cadastro reserva.
Após a homologação, sugerimos a restituição dos autos a esta Coordenação Geral de Compras e
Contratos, para providências atinentes à elaboração da Ata de Registro de Preços.
5. Das Sugestões da Pregoeira.
O certame ocorreu em total conformidade com os trâmites legais, não havendo, portanto, sugestões a
serem feitas.

Brasília, 1º de outubro de 2015.

Teliana Maria Lopes Bezerra
Pregoeira do PE nº 23.2015

De acordo.
Encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA/GAB, para as seguintes providências:
1)
2)
3)

Convocação das empresas remanescentes para formação do Cadastro Reserva da Ata de Registro
de Preços;
Homologação do certame;
Restituição dos autos a esta Coordenação Geral de Compras e Contratos.

Brasília, 1º de outubro de 2015.

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Coordenador-Geral de Compras e Contratos - Substituto
Pregão Eletrônico nº 23/2015
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