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Relatório Final do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 17/2016
1. Histórico
O Processo 23000.013969/2016-11 resultou na publicação de edital de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2016 cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
instalação de corrimãos com fornecimento de materiais, nas escadas sociais
e de emergência, no edifício sede do Ministério da Educação, em BrasíliaDF, cujo Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União nº
148, Seção 3, página 27, de 03 de agosto de 2016, bem como no sítio
COMPRASGOVERNAMENTAIS e no sítio do MEC.
2. Abertura da Sessão Pública
Às 08h30 do dia 15 de agosto de 2016, no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br, procedeu-se à abertura da Sessão
Pública do Pregão Eletrônico nº 17/2016, tendo participado do certame as
empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao
sistema eletrônico de controle de processos SEI sob o nº 0359658.
3. Análises das propostas e habilitação
A primeira empresa classificada na fase de lances denominada OLAVO DOS
REIS CALCADO – ME – CNPJ - 22.052.093/0001-30, cujo melhor lance
foi no valor de R$49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) , teve
sua proposta recusada, em face do descumprimento dos seguintes itens do Edital,
a saber: 4.1, 5.11 e 10.6.3 e subitens.
A segunda empresa classificada na fase de lances denominada E R DA SILVA
INOX - ME – CNPJ - 13.564.722/0001-10, cujo melhor lance foi no valor de
R$49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) , foi a Licitante
vencedora do certame, tendo sido convocada a apresentar proposta e
documentação de habilitação. Na análise da sua documentação de habilitação e da
proposta, esta pregoeira, bem como a equipe de apoio e a área técnica demandante
(Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL/GAB) aprovaram a referida
proposta e a documentação, considerando o atendimento de todas as exigências e
especificações constantes do Edital.

4. Recursos
Não houve manifestação de recurso.
5. Das Sugestões da Pregoeira
O certame ocorreu em total conformidade com os trâmites legais, sendo
assim, não há sugestões a serem apresentadas.
6. Da Adjudicação
O processo em tela foi adjudicado pela Pregoeira, após análise e aprovação
da proposta e da documentação por parte da área técnica demandante, ou
seja, Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, destacando que o
valor negociado global para o presente certame foi o de R$
R$49.696,31(quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e
trinta e um centavos), conforme quadro abaixo transcrito:
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VALOR GLOBAL
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O

O valor estimado para este certame foi de R$ 124.409,64 (cento e vinte e
quatro mil quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos),
após pesquisa de preços realizada por esta Coordenação-Geral de Compras
e Contratos – CGCC. Desta maneira, destaca-se que o Pregão em comento
resultou numa economia para a Administração no valor de R$ 74.713,33
(setenta e quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e três centavos). O
Resultado de Julgamento será publicado no Diário Oficial da União, logo
após ser realizada a homologação do certame pela autoridade competente.
Diante do acima exposto, encaminhamos o presente processo para
conhecimento de Vossa Senhoria, propondo o encaminhamento dos autos à
Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA/GAB, sugerindo as
seguintes providências: homologação do certame, cancelamento parcial de
Certificação de disponibilidade orçamentária - CDO, emissão da nota de
empenho em favor da empresa vencedora, conforme Planilhas de
Empenho e CDO SEI sob o nºxxxx e, após, a devida restituição dos autos a
esta Coordenação-Geral de Compras e Contratos, objetivando a adoção das
providências cabíveis à assinatura do instrumento contratual.
Respeitosamente,

