Relatório Final do Pregão Eletrônico nº 35/2015
1. Histórico
O Processo 23000.012639/2015‐28 resultou na publicação do Edital de Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a"Contratação de
empresa para prestação de serviços de Auxiliares em Saúde Bucal, para atender às
necessidades da equipe de odontologia da Coordenação de Assistência Médica e
Social/CGGP/SAA, do Ministério da Educação", conforme Aviso de Alteração de Licitação
publicado do Diário Oficial da União nº 238, Seção 3, página , de 14 de dezembro de 2015, bem
como no sítio COMPRASGOVERNAMENTAIS e no sítio do Ministério da Educação.
2. Abertura da Sessão Pública
Às 8h30min do dia 24 de dezembro de 2015, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, procedeu‐se à abertura do Pregão Eletrônico nº 35/2015, do tipo
menor preço global. Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do
Pregão Eletrônico nº 35/2015.
3. Análises das propostas e habilitação.
As
empresas
a
seguir
relacionadas
apresentaram
suas
respectivas
propostas/documentações, contudo não lograram o atendimento a todas as especificações
exigidas no edital, especificamente ao item 10.8 do Edital:
‐ NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA ‐ EPP ‐ 08.878.823/0001‐26;
‐ UP IDEIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI ‐ ME ‐ 07.271.878/0001‐00;
‐ BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ‐ 36.770.857/0001‐38;
‐ WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ‐ ME ‐ 06.091.637/0001‐17.
4. Da Adjudicação/Revogação do Certame
No presente certame, não ocorreu a adjudicação de nenhuma das empresas supracitadas,
uma vez que, nenhuma delas atenderam ao disposto no item 21.3 do Termo de Referência o
qual corresponde ao item 10.8 do Edital que assim dispõe "As empresas interessadas
DEVERÃO apresentar CERTIDÃO DE REGISTRO, expedida pelo Conselho Regional de
Odontologia – CRO, na região que estiver vinculada, que comprove a atividade relacionada
com o objeto do Termo de Referência." .
Diante disso, os autos foram submetidos à autoridade competente, com sugestão de
revogação do certame e posterior publicação, tendo a Administração decidido pela
AUTORIZAÇÃO da revogação do presente Certame, conforme Despacho 50113, tendo sido o
Aviso de Revogação do certame, publicado no DOU de nº 250, de 31/12/2015, Seção 3, página
30.
5. Conclusão

Diante do exposto, encaminhamos o presente processo para conhecimento de Vossa
Senhoria, com vistas a Coordenação de Gestão de Licitação e posterior encaminhamento a
Coordenação Geral de Compras e Contratos, para caso esteja de acordo, enviar os autos à
Subsecretaria de Assuntos Administrativos sugerindo o encaminhamento dos autos à área
demandante, para ciencia dos fatos e sugestão de elaboração de novo Termo de Referência,
sem a exigência restritiva citada no item 21.3 do Termo de Referência e posterior restituição
dos autos a esta Coordenação Geral para os demais procedimentos pertinentes ao feito.

