Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

REVOGADO

AO SENHOR SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
RELATÓRIO FINAL DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2015
1. Histórico
O Processo 23000.003871/2014-94 resultou na publicação de edital de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto era a contratação de serviços não continuados
de montagem, remanejamento e reparo de divisórias e armários, com fornecimento de
materiais, para o Ministério da Educação compreendendo o Edifício Sede, Edifício Anexo I
e II, Edifícios Garagem e Arquivo e Conselho Nacional de Educação - CNE em Brasília/DF,
conforme Aviso de Licitação publicado do Diário Oficial da União nº 30, Seção 3, página
22, de 12 de fevereiro de 2015, bem como no COMPRASNET e no site do MEC.

2. Abertura da Seção Pública
Às

9h30

do

dia

27

de

fevereiro

de

2015,

no

endereço

eletrônico

www.comprasnet.gov.br, procedeu-se à abertura do Pregão Eletrônico nº 08/2015, do
tipo menor preço. Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização
do Pregão Eletrônico nº 08/2015, às fls. 396/401 dos autos.

3. Análises das propostas e habilitação.
A empresa classificada em primeiro lugar MARCENARIA REGIONAL DIVISÓRIAS E
MÓVEIS LTDA, apresentou proposta que atendeu a todas as especificações exigidas no
edital. O valor da proposta apresentada após negociações foi de R$ 2.675.970,60 (dois
milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta
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. Da Adjudicação
O processo foi adjudicado, conforme quadro abaixo:

Item

Empressa

CNPJ

01

MARCENARIA
REGIONAL
DIVISÓRIAS E
MÓVEIS LTDA

04.037.026/000165

Valor Global

Elemento
de Despesa

2.675.970,60

33.90.39-16

O valor estimado para este certame foi de R$ 7.778.696,45 (sete
milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e
quarenta e cinco centavos). Assim, o Pregão resultou numa economia de R$
5.102.725,85 (cinco milhões, cento e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e
cinco centavos).
6. Resultado
O Resultado de Julgamento foi publicado no Diário Oficial da União.

Assim, encaminhamos o presente processo para conhecimento de Vossa Senhoria,
sugerindo as seguintes providências:
1) Homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2015;
2) Cancelamento parcial do CDO no valor de R$ R$ 5.102.725,85 (cinco milhões,
cento e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
constante à fl. 182;
3) Emissão da Nota de Empenho em favor da licitante vencedora, conforme tabela
constante no item 5 do presente relatório;
4) após restiuir os autos a esta Coordenação Geral para demais procedimentos.

Brasília‐DF, 25 de março de 2015.

Ricardo dos Santos Barbosa
Coordenador Geral de Compras e Contratos‐Substituto
.

