MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.011829/2015‐28

1. Histórico
O Processo 23000.011829/2015‐28 resultou na publicação de edital
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico ‐ SRP, cujo objeto é a seleção de
propostas, pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, com vistas à contratação de
serviços contínuos de transporte rodoviário para remoção de mobiliário em geral,
bagagem e veículos de servidores deslocados, no interesse da Administração, com
mudança de domicílio em caráter permanente, entre localidades em todo território
nacional, para atender às necessidades do Ministério da Educação – MEC – UASG
150002, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de
Referencia, no exercício de 2016, conforme Aviso de Reabertura de Prazo de
Licitação publicado do Diário Oficial da União nº 241, Seção 3, página 28, de 17 de
outubro de 2015, bem como no COMPRASNET e no site do MEC.
2. Abertura da Seção Pública
Às 9h do dia 30 de dezembro de 2015, no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br, procedeu‐se à abertura do Pregão Eletrônico nº
36/2015, tendo participado do certame as empresas constantes da Ata de
Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao SEI sob o nº 0078060.
3. Análises das propostas e habilitação
A empresa classificada em primeiro lugar 5 ESTRELAS COMERCIAL E
SERVIÇOS DE MUDANÇAS LTDA‐EPP, apresentou proposta que atendeu a todas as
especificações exigidas no edital. O valor da proposta apresentada após o lance final
que foi de R$ 451.363,89 (quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e
três reais e oitenta e nove centavos). Na análise da documentação de habilitação e
da proposta a área técnica aprovou a referida proposta bem como a documentação.
4. Recursos
Não houve manifestação de recurso.
5. Das Sugestões do Pregoeiro
O certame ocorreu em total conformidade com os trâmites legais,
não havendo, portanto, sugestões a serem feitas.
6. Da Adjudicação

O processo foi adjudicado, conforme quadro abaixo:

Grupo Item

I

Qtd

Empressa

CNPJ

01 1.067.500 5 ESTRELAS
02 400.312.500 COMERCIAL E
SERVIÇOS DE 11.292.432/0001-30
MUDANÇA
03
60
LTDA-EPP
TOTAL

Valor
Média Total
Unitário
0,1641
175.176,75
0,0006
240.187,50
0,0010

35.999,64
451.363,89

O valor estimado para este certame foi de R$ 841.962,50 (oitocentos
e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Assim, o Pregão resultou numa economia de R$ 390.598,61 (trezentos e noventa
mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).
Diante do exposto, encaminhamos o presente processo a
consideração de Vossa Senhoria, propondo o encaminhamento dos autos a
Coordenação Geral de Compras e Contratos/GAB, com vistas à Subsecretaria de
Assuntos Administrativos para as providências quanto à homologação do certame e,
posteriormente, realizar a convocação dos 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, conforme Decreto nº 7892/2013.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo dos Santos Barbosa, Servidor(a), em
31/12/2015, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Coordenador(a), em
31/12/2015, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_ace
sso_externo=0, informando o código verificador 0078068 e o código CRC A2C1C563.

