MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Relatório de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 09/2016
1. Do Histórico.
Conforme Aviso de Licitação, publicado em 13 de maio de 2016, no Diário Oficial da União, Seção 3,
página 23, constante dos autos, no sítio COMPRASGOVERNAMENTAIS e no sítio do MEC, procedeu-se à
abertura do Pregão Eletrônico nº 09/2016, às 8h30min, do dia 25/05/2016, em Brasília - DF, cujo objeto
é selecionar propostas por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, com vistas à eventual
contratação de empresa para aquisição de extintores de incêndio e acessórios, execução de serviços de
recargas (substituições) e testes hidrostáticos, para atender às necessidades do Ministério da Educação,
conforme Termo de Referência,

integrante do Anexo I deste Edital,

conforme Processo

n°

23000.018653/2015-35.
2. Da Abertura da Sessão Pública.

Participaram do Pregão as empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 09/2016,
constante nos autos do processo.
3. Da Análise das propostas e habilitação.
As propostas foram apresentadas e aprovadas, conforme o quadro a seguir:
As licitantes vencedoras JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL
LTDA-ME, CNPJ nº 08.641.551/0001-46 (Grupo 1) e GOLD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA – ME,
CNPJ nº 05.020.143/0001-89, (Grupo 2), e a empresa GELSO ANTONIIO LORENZI – EPP (Item 01),
apresentaram tempestivamente propostas e 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.
EMPRESA

CNPJ

JL

08.641.551/0001-46

ADMINIS
TRAÇÃO

GRUPO

1

VALOR
ESTIMADO
R$
110.733,38

VALOR TOTAL
ADJUDICADO
R$
39.118,94

ECONOMIA
R$
71.614,44-

SITUAÇÃO

ADJUDICADO

GOLD

05.020.143/0001-89

2

78.683,10

78.594,00

89.10

ADJUDICADO

01.778.924/0001-86

ITEM 1

13.799,88

12.239,64

1.560,24

ADJUDICADO

SERVIÇOs
GELSO
LORENZI

4. Da Adjudicação e da Homologação.

O processo foi adjudicado por este Pregoeiro. O valor estimado para este certame foi de R$189.799,81
(cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), após
pesquisa de preços realizada pela Coordenação de Gestão de Licitações – CGL/CGCC.

O certame foi

adjudicado no valor total de R$118.096,27 (cento e dezoito mil noventa e seis reais e vinte e sete
centavos), resultando numa economia para a Administração de R$71.703,54 (setenta e um setecentos
e três reais e cinquenta e quatro centavos). O Resultado de Julgamento será publicado no Diário
Oficial da União, logo após a homologação do certame.
5. Das Sugestões do Pregoeiro.

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, após restituir os autos a esta Coordenação para demais procedimentos.
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