00100.143357/2018-91

SENADO FEDERAL
Diretoria-Geral

Processo n“ 00200.006629/2018-44
Assunto: Homologação de resultado fracassado do
Pregão Eletrônico n° 093/2018. Autorização da despesa.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os presentes autos de proposta de homologação de resultado fracassado do Pregão
Eletrônico n° 093/2018, conforme as informações a seguir:

Objeto

O presente pregão tem por objeto a aquisição de contêiner de plástico de 1000 litros, com
entrega imediata, para a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, de acordo com os
termos e especificações deste edital e seus anexos.___________________________________

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

093/2018
00100.129751/2018-16
00100.131507/2018-13
00100.120466/2018-30
00100.143136/2018-12

Houve ocorrência de condutas atipicas que justificam a abertura de procedimento administrativo para
apuração e aplicação de penalidades?___________________________________________________________

Não

Nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico supra, o Senhor Pregoeiro comunicou
que todos os itens da presente licitação restaram fracassados.
Por meio de despacho NUP 00100.143158/2018-82, a COPELI encaminhou os autos, para
homologação do resultado fracassado do certame, informando que as propostas foram recusadas por
não atenderem às especificações mínimas ou em razão da inabilitação relativa ao não cumprimento
dos requisitos mínimos de qualificação técnica.
Por fim, algumas licitantes não apresentaram documentação no prazo estipulado. Nesses casos,
em cumprimento ao disposto no Acórdão TCU n° 754/2015-Plenário, houve comunicação formal ao
SEINPE/COPLAC para deflagração de procedimento administrativo sancionatório em relação às
quatro empresas listadas no despacho, em consonância com o § 1° do Art. 9° do ADG 24/2017:
Ante o exposto, com fundamento nos incisos III e V do art. 9° do Anexo V do Regulamento
Administrativo do Senado Federal (RASF), consolidado pela RSF n° 13/2018, recomenda-se acolher
a proposição da COPELI para HOMOLOGAÇÃO do resultado Pregão Eletrônico ora em exame, tanto
no âmbito do sistema COMPRASNET quanto no dos presentes autos.
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À consideração de Vossa Senhoria.

ATDGER, 31 de outubro de 2018.

Conferente:
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Kleber Minatogau
Assessor Técnico

Kauê da Silva Tissot
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. 9° do Anexo V
do RASF, consolidado pela RSF n° 13/2018, passo a decidir:
1. HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n° 093/2018, no âmbito
dos presentes autos e no do sistema COMPRASNET;
2. DETERMINO o posterior encaminhamento dos autos ao órgão técnico,
para análise e, se for o caso, adoção das providências necessárias á nova
licitação do objeto.

Encaminhem-se os autos, sucessivamente, á SADCON e ao órgão técnico
para as providências das respectivas alçadas.

Diretoria-Geral, 31 de outubro de 2018.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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