DESPACHO

Processo nº 23000.001473/2016-03

Relatório de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 07/2016

1. Do Histórico.
Conforme Aviso de Licitação, publicado em 06 de abril de 2016, no Diário
Oficial da União, Seção 3, página 22, constante dos autos, no sítio
COMPRASGOVERNAMENTAIS e no sítio do MEC, procedeu-se à abertura do Pregão
Eletrônico nº 07/2016, às 8h45min, do dia 18/04/2016, em Brasília - DF, cujo objeto
consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de agente de
integração para intermediar a realização de estágio supervisionado remunerado e
não obrigatório, de estudantes que estejam regularmente matriculados e
frequentando efetivamente curso de nível médio ou de nível superior em
instituições de ensino sediadas em Brasília, oficialmente reconhecidos, vinculados à
estrutura de ensino público ou privado, conforme Termo de Referência, integrante
do Anexo I deste Edital, conforme Processo n° 23000.001473/2016-03.
2. Da Abertura da Sessão Pública.
Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do
Pregão Eletrônico nº 07/2016, constante nos autos do processo.
3. Da Análise da proposta e habilitação.
A proposta foi apresentada e aprovada, conforme o quadro a seguir:

EMPRESA

CNPJ

VALOR
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ADJUDICADO

(R$)

ECONOMIA
SITUAÇÃO
(R$)

(R$)
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO 61.600.839/0001EMPRESA55
ESCOLA CIEE

19.866,18

13.450,71

6.415,47

ADJUDICADO

A licitante vencedora apresentou tempestivamente propostase
documentação de habilitação. Após análise do Pregoeiro e da respectiva Equipe de
Apoio, a documentação foi considerada em plena conformidade com as exigências
do edital. Após a habilitação no sistema, não houve manifestação de intenção de
recurso.

4. Da Adjudicação e da Homologação.
O processo foi adjudicado por este Pregoeiro. O valor estimado para este
certame foi de R$ 19.866,18 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
dezoito centavos), após pesquisa de preços realizada pela Coordenação de Gestão
de Licitações – CGL/CGCC. O certame foi adjudicado no valor total de R$ 13.450,71
(treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), resultando
numa economia para a Administração de R$ 6.415,47 (Seis mil, quatrocentos e
quinze reais e quarenta e sete centavos). O Resultado de Julgamento será
publicado no Diário Oficial da União, logo após a homologação do certame.
5. Das Sugestões do Pregoeiro.
Não há sugestão a fazer quanto ao Edital e ao Termo de Referência para
futuras contratações bem como para abertura de processo administrativo com
vistas à aplicação de penalidades a empresas participantes do certame.
Sendo 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;
Cancelamento parcial da Certificação de disponibilidade
orçamentária – CDO, conforme documento anexo aos autos, sob o
nº SEI 0199298;
Emissão das Notas de Empenho em favor das licitantes vencedoras,
conforme documentos anexos aos autos, sob o nº SEI 0199298; e
Restituição dos autos a esta Coordenação Geral de Compras e
Contratos.

