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

RELATÓRIO FINAL DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015
1. Histórico
O Processo 23000.009191/2014-84 resultou na publicação de edital de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços não continuados
de fornecimento, instalação e manutenção de persianas e painéis de PVC, para o
Ministério da Educação em Brasília/DF, conforme Aviso de Licitação publicado do Diário
Oficial da União nº 43, Seção 3, página 31, de 05 de marçõ de 2015, bem como no
COMPRASNET e no site do MEC.

2. Abertura da Seção Pública
Às

9h

do

dia

17

de

março

de

2015,

no

endereço

eletrônico

www.comprasnet.gov.br, procedeu-se à abertura do Pregão Eletrônico nº 10/2015, do
tipo menor preço. Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização
do Pregão Eletrônico nº 10/2015, às fls. 223/228 dos autos.

3. Análises das propostas e habilitação.
A empresa classificada em primeiro lugar A&L COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA-ME,
apresentou proposta que atendeu a todas as especificações exigidas no edital. O valor da
proposta apresentada foi de R$ 577.019,00 (quinhentos e setenta e sete mil e dezenove
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. Da Adjudicação
O processo foi adjudicado, conforme quadro abaixo:

Item

Empressa

01

A&L COMÉRCIO DE
PERSIANAS LTDA-ME

CNPJ

Valor Global

18.640.083/0001-49

Elemento de
Despesa

577.019,00

33.90.39-16

O valor estimado para este certame foi de R$ 578.512,33 (quinhentos e
setenta e oito mil, quinhentos e doze reais e trinta e três centavos). Assim, o
Pregão resultou numa economia de R$ 1.493,33 (um mil quatrocentos e noventa e
três reais e trinta e três centavos).
6. Resultado
O Resultado de Julgamento foi publicado no Diário Oficial da União.

Assim, encaminhamos o presente processo para conhecimento de Vossa Senhoria,
propondo o envio dos autos a Subsecretaria de Assuntos Administrativos sugerindo as
seguintes providências: homologação do certame, encaminhamento a CGGA, para
cancelamento parcial de CDO, e emissão da Nota de Empenho e após a Coordenação de
Contratos, sugerindo que se tomem às providências necessárias quanto à assinatura do
Contrato.
Brasília‐DF, 08 de abril de 2015.

Ricardo dos Santos Barbosa
Pregoeiro
.
De acordo.
Encaminhe‐se à Subsecretaria de Assuntos Administrativos/GAB, para as seguintes
providências:
1) Homologação do Pregão Eletrônico nº 10/2015;
2) Encaminhar os autos a CGGA/GAB para cancelamento parcial do CDO no valor de R$
1.493,33 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três
centavos) e posterior emissão da Nota de Empenho em favor da licitante

vencedora conforme tabela constante no item 5 deste relatório;
3) após encaminhar os autos a esta Coordenação Geral para demais procedimentos.

Brasília‐DF, 08 de abril de 2015.

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE
COORDENADOR GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS

