00100.027106/2018-60

Diretoria-Geral

Processo nº 00200.023902/2017-14
Assunto: Homologação de Pregão Eletrônico.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os presentes autos de proposta de homologação de Pregão Eletrônico, conforme as
informações a seguir:

Objeto

Aquisição de 2 (dois) refrigeradores/ geladeiras para operação da impressora Heidelberg
SpeedMaster 74 do Serviço de Impressão OffSet –SEIMOFF/SEGRAF do Senado
Federal,objeto do Pregão Eletrônico nº 015/2018

Pregão Eletrônico nº
Edital
Publicação no DOU
Autorização para licitar
Ata/Termo de Adjudicação

15/2018
00100.015402/2018-18
00100.015756/2018-62
00100.012805/2018-13
00100.024362/2018-03

Houve ocorrência de condutas atípicas que justificam a abertura de procedimento administrativo para
apuração e aplicação de penalidades?
Grupo/Item
1
2

Licitante Vencedor
*Cancelado na aceitação
*Cancelado na aceitação

Habilitação/Proposta
-

Não

Valor (R$)
-

Nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico e do Termo de Adjudicação supra, o
Senhor Pregoeiro adjudicou o objeto do certame, mas comunicou que todos os itens restaram
fracassados.
Por meio de despacho NUP 00100.026950/2018-73, a COPELI encaminhou os autos, para
homologação do certame, e informou que o motivo do fracasso da licitação foi o fato de que, na fase
de lances, apesar da insistência por parte do Pregoeiro, nenhum dos fornecedores enviou lances para
diminuir os preços ofertados, cujas propostas estavam acima do valor estimado. Quando da negociação
via chat, foi informado que o valor estimado está abaixo do preço de custo dos equipamentos.
Ante o exposto, com fundamento nos incisos III e V do art. 9º do Anexo V do Regulamento
Administrativo do Senado Federal (RASF), consolidado pela RSF nº 11/2017, recomenda-se acolher
a proposição da COPELI para HOMOLOGAÇÃO do resultado Pregão Eletrônico ora em exame no
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âmbito dos presentes autos e do sistema COMPRASNET, bem como comunicar ao órgão técnico sobre
o fracasso.
À consideração de Vossa Senhoria.

ATDGER, 6 de março de 2018.

Conferente:
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Kauê da Silva Tissot
Assessor Técnico

Kleber Minatogau
Assessor Técnico

De acordo. Considerando a informação técnica e as informações e documentos
carreados aos autos, e com amparo nos incisos III e V do art. 9º do Anexo V
do RASF, consolidado pela RSF nº 11/2017, passo a decidir:
1. HOMOLOGO o resultado (todos os itens fracassados) do Pregão
Eletrônico nº 15/2018, no âmbito dos presentes autos e no do sistema
COMPRASNET.

Encaminhem-se os autos sucessivamente à SADCON, para as demais
providências de sua alçada, e ao órgão técnico para conhecimento e
providências.

Diretoria-Geral, 6 de março de 2018.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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