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RELATÓRIO Nº 001/2021 
CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

Fornecimento de  de Infraestrutura de Virtual e Outros. 

 

A Senhora  
Francisca Neide Costa  
Presidente do CRMV/MA 
 

Ementa: Processo Administrativo nº 485/2021; 
Objeto: Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Evento na 
Modalidade Virtual; Procedimento finalizado; e 
Envio para Decisão e, se for o caso, homologação do 
procedimento no Sistema Compras Governamental. 

 

I – RELATÓRIO  

 
1.1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado e numerado, conforme consta do Memorando 
n.32/2021/CRMV-MA  (fl. 02). 
 

1.2. Constam nos autos a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou sua realização. 
 

1.3. A autoridade competente autorizou a abertura dos procedimentos de contratação e 
aprovou o Termo de Referência. 
 

1.4. Foram realizadas pesquisa de mercado baseada em critérios aceitáveis, contendo o 
orçamento detalhado com a composição de todos os seus custos. 
 

1.5. Consta a indicação de recurso próprio (pré-empenho) para a despesa pretendida.  
 

1.6. A designação do pregoeiro e da equipe de apoio constam nos autos. 
 

1.7. A minuta do edital e seus respectivos anexos foi elaborada e juntada aos autos. 
 

1.8. Os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica para análise e aprovação da 
minuta do edital, conforme consta do despacho. 
 

1.9. Em 14 de maio de 2021, o processo foi distribuído para emissão de parecer jurídico.  
 

1.10. Em 19 de maio de 2021, foi emitido o Parecer, conforme constam dos autos. 
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1.10.1.  Diante das considerações emanadas no Parecer, foram realizadas as devidas 
correções no Termo de Referência, sendo encaminhado para  aprovação da Presidente 
do CRMV/MA. 

1.11. Após os ajustes finais no edital, foi iniciada a fase externa dos procedimentos 
licitatórios, quais sejam: cadastramento do pregão no Sistema Comprasnet 
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e publicação do Edital, sendo a sessão 
agendada para o dia 14/06/2021, às 09 horas. 
 

1.12. O Extrato de aviso de licitação, contendo o resumo do edital, foi publicado no seguinte 
meio previsto na legislação:  

 
1.12.1.  No Diário Oficial da União – D.O.U. 

 

II – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E DA FASE DE RECURSO 
 

2. Na Sessão Pública de abertura, o pregoeiro verificou a conformidade das propostas 
cadastradas com os requisitos estabelecidos no ato convocatório, estando tudo em 
conformidade com o edital. 

2.1. Em seguida, foi aberta a fase de lances do pregão e, após o seu encerramento, foram 
realizadas as seguintes ações: 
 
2.1.1. Convocação dos fornecedores para apresentação das propostas comerciais e 
documentação necessária. 
 
2.1.2. Conferência das propostas apresentadas pelos licitantes, sendo realizada a 
aceitação, tendo em vista que atendiam as exigências do edital. 

  

2.2. Posteriormente, foi realizada a aceitação e habilitação da seguinte empresa: 
GRUPO I - ZOEWEB PLAY LTDA. 
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2.3. Por fim, diante da inexistência de recurso apresentado na fase inicial e complementar 
deste Pregão, a decisão deste Pregoeiro foi por: 
 
a)  Manter a ACEITAÇÃO e HABILITAÇÃO da proposta apresentada pela empresa 

ZOEWEB PLAY LTDA - GRUPO;  

 
2.4. De todo modo, caberá a manifestação da autoridade competente do CRMV/MA, que 

poderá acatar ou não os argumentos apresentados por este Pregoeiro, realizando a 
homologação dos procedimentos. 
 

III - CONCLUSÃO 

 
3.1. Cumpridas as exigências que norteiam os atos dos procedimentos licitatórios, o Pregão 
demandou diversos atos procedimentais durante o seu curso.1 Ademais, transcorreu dentro 
do ordenamento legal, sendo o valor total para os itens I, II e III do GRUPO de R$ 53.500,00. 
 
3.2. Foram economizados para o CRMV/MA o valor total de R$ 21.608,91, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 

VALOR ESTIMADO VALOR ADJUDICADO VALOR ECONOMIZADO 

R$ 53.500,00 R$ 31.891,0900 R$ 21.608,91 

 
3.3. O TERMO DE ADJUDICAÇÃO consta dos autos. 
 
3.4. AS ATAS DO PREGÃO constam dos autos. 
 
3.5. Por todo o exposto, encaminhamos o processo administrativo nº 485/2021 para 
apreciação e decisão de Vossa Senhoria, onde sugerimos as seguintes ações: 
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3.5.1. HOMOLOGAR todo o procedimento licitatório; e  
 
3.5.2. AUTORIZAR à publicação do resultado do Pregão no D.O.U, emissão da nota de 
empenho em favor das empresas vencedoras e posterior formalização do contrato. 

 
Em 17 de junho de 2021. 
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