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À COAFI, 
 
 

Senhor Coordenador; 

 

Trata o presente processo acerca da aquisição de material de consumo para 

atender as necessidades da EMATER-DF. Consoante a Ata de Abertura e Julgamento do 

Pregão Eletrônico n° 001/2016, apenso às folhas 377 a 404 do presente processo, informamos 

que o Pregão Eletrônico foi adjudicado conforme consta na Ata de Julgamento do Pregão 

Eletrônico constante às páginas 415 e 416 no valor total de R$ 13.395,30 (treze mil trezentos e 

noventa e cinco reais). 

Em 12 de abril de 2016, a Gerência de Material e Patrimônio (GEMAP) 

encaminhou o presente processo para HOMOLOGAÇÃO o que não ocorreu. Devido ao tempo 

em que o processo tramitou por outras unidades da EMATER-DF as propostas comercias 

venceram. O processo retornou a esta Gerência, por meio do Despacho n° 031/2016 – CPLAN, 

folha 431, com a solicitação de verificar junto as licitantes a possibilidade delas encaminharem 

novas propostas válidas dentro do mesmo valor adjudicado no Pregão Eletrônico n°001/2016. 

Feito isto, a única empresa que concordou em encaminhar proposta dentro das condições do 

mencionado Pregão foi a Licitante BLG LICITAÇÕES LTDA que foi a vencedora dos itens 01 e 

03 do Pregão Eletrônico n° 001/2016 – EMATER-DF. As demais licitantes não responderam aos 

e-mails encaminhados pela GEMAP. 

Portanto, encaminhamos o presente processo para HOMOLOGAÇÃO dos 

seguintes itens: 

 

 

 

ITEM  EMPRESA  VALOR R$ 

01 – Luva para procedimento 

não cirúrgico – tamanho 

pequeno 

BLG LICITAÇÕES LTDA – 

ME 

2.725,50 

03 – Luva para procedimento 

não cirúrgico – tamanho 

grande 

BLG LICITAÇÕES LTDA – 

ME 

2.841,00 

 VALOR TOTAL – R$ 5.566,50 

 

 

Tendo em vista que a HOMOLOGAÇÃO é o ato administrativo que ratifica 

todo o procedimento licitatório e confere validade aos atos praticados para que estes 

produzam efeitos jurídicos necessários, sendo ato intransferível e indelegável, cabendo 

exclusivamente à autoridade competente para esse fim, informamos que o processo deve ser 

encaminhado ao Presidente da EMATER-DF para a devida HOMOLOGAÇÃO do certame. 
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Portanto, deverá o Ordenador de Despesa acessar o sistema de compras do 

Governo Federal (COMPRASNET) com chave de acesso e senha própria para realizar a devida 

homologação. Após, solicitamos retorno dos autos a Gerência de Material e Património 

(GEMAP) para publicação da homologação na Impressa oficial e demais procedimentos. 

Pedimos que o processo seja HOMOLOGADO o mais breve possível e após 

a HOMOLOGAÇÃO que os autos retornem a esta Gerência para providenciarmos o aviso 

de resultado para encaminharmos a Gerência de Contratos e Convênios (GECONV) para a 

publicação deste no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Vale lembrar que a proposta 

da BLG LICITAÇÕES LTDA – ME vale somente até o dia 11 de setembro de 2016, sendo 

que o empenho deve ser enviado a empresa até esta data. 

Registros feitos, encaminhamos o processo a esta Coordenadoria (COAFI) para 

Ciência com posterior envio ao Gabinete (GABIN). 

 

 
 

Brasília, 02 de setembro de 2016. 
 

 
 

ALESSANDRO MIGUEL FERREIRA SILVA 
Gerente de Material e Patrimônio 
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