Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO FINAL DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2015
1. Histórico
O Processo 23000.007725/2015-19 resultou na publicação de edital de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico-SRP, cujo objeto é selecionar proposta, por meio do
Sistema de Registro de Preços, para contratação de serviços de garantia com
manutenção

e

fornecimento

de

peças,

capacitação

e

operação

assistida

dos

equipamentos Balanceadores de Carga, visando manter o pleno funcionamento da atual
solução para o Ministério da Educação – MEC, conforme Aviso de Reabertura de Prazo de
Licitação publicado do Diário Oficial da União nº 184, Seção 3, página 33, de 25 de
setembro de 2015, bem como no COMPRASNET e no site do MEC.

2. Abertura da Seção Pública
Às

8h30

do

dia

08

de

outubro

de

2015,

no

endereço

eletrônico

www.comprasnet.gov.br, procedeu-se à abertura do Pregão Eletrônico nº 27/2015, do
tipo menor preço. Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização
do Pregão Eletrônico nº 27/2015, às fls. 416/421 dos autos.

3. Análises das propostas e habilitação.
A empresa classificada em primeiro lugar TELTEC SOLUTIONS LTDA, apresentou
proposta que atendeu a todas as especificações exigidas no edital. O valor da proposta
apresentada após os ajustes na planilha de preço foi de R$ 1.044.640,00 (um milhão
quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais). 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 Qtd
I

01

02

02

400

03

480

Empressa
TELTEC
SOLUTIONS LTDA

Valor
Unitário
321.800,00

CNPJ
04.892.991/0001-15

Média Total
643.600,00

465,00

186.000,00

448,00

215.040,00

TOTAL

1.044.640,00

O valor estimado para este certame foi de R$ 1.224.933,33 (um milhão,
duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos). Assim, o Pregão resultou numa economia de R$ 180.293,33 (cento e oitenta
mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três 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. 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 Comprasnet 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.

Brasília, 13 de outubro de 2015.

Ricardo dos Santos Barbosa
Pregoeiro

De acordo.
Encaminhe-se a Coordenação Geral de Compras e Contratos/GAB, na forma proposta
Nesta data.

Teliana Maria Lopes Bezerra
Coordenadora de Gestão de Licitação - Substituta

De acordo.
Encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA/GAB, para as seguintes
providências:
1) Convocação das empresas remanescentes para formação do Cadastro Reserva da
Ata de Registro de Preços;
2) Homologação do certame;
3) Restituição dos autos a esta Coordenação Geral de Compras e Contratos.

Brasília, 13 de outubro de 2015.

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE
Coordenador-Geral de Compras e Contratos

