00100.090929/2018-21

Diretoria-Geral

Processo nº 00200.016071/2017-24
Assunto: Pregão Eletrônico nº 051/2018. Homologação
de resultado (fracassado). Propostas desclassificadas.

Senhora Diretora-Geral,
Trata-se de homologação do resultado do certame licitatório na modalidade pregão
eletrônico nº 051/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de manutenção preventiva e corretiva dos eletrodomésticos de propriedade do
Senado Federal, com ou sem fornecimento de peças, à medida que houver necessidade, com
disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.
Segundo noticiado pela COPELI (documento nº 00100.090635/2018-08), o
mencionado pregão restou fracassado, conforme o Termo de Adjudicação, uma vez que houve
presunção de conluio e violação ao sigilo das propostas pelas empresas participantes (propostas
canceladas na aceitação).
Ante o exposto, e em vista do encaminhamento da COPELI, recomenda-se a
homologação do resultado (fracassado) do Pregão Eletrônico nº 051/2018, devendo os autos
retornarem ao órgão técnico para verificar a necessidade de eventuais modificações no termo
de referência, conforme sugestão da COPELI.

Brasília, 12 de julho de 2018.
Conferido.
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Tahmineh Maria Shokranian de Mello
Assessora Técnica

Roberto Jorge Dummar Filho
Assessor Técnico
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De acordo. Acolho a informação técnica, adoto as recomendações e
delibero nos termos seguintes:
1. HOMOLOGO o resultado fracassado (propostas canceladas na
aceitação) do Pregão Eletrônico nº 051/2018, inclusive no âmbito
do sistema COMPRASNET, com amparo no inciso V do art. 9º do
Anexo V do Regulamento Administrativo, consolidado pela RES n°
13/2018.
2. ENCAMINHO os autos ao órgão técnico (SPATR) para verificar
a necessidade de eventuais modificações no termo de referência,
nos termos propostos pela COPELI.
Brasília, 12 de julho de 2018.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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