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Senhora Diretora Geral, 
 
 Trata-se de processo administrativo para contratação de empresa especializada 
para a realização de exames oftalmológicos e mamografia contidos no Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como para avaliação 
oftalmológica em agentes de polícia judicial, em virtude da concessão da Gratificação de 
Atividade de Segurança (GAS). 
 

Na data aprazada foi procedida abertura das propostas de preços apresentada pela 
única empresa participante do certame. Ato contínuo foi iniciada a fase pública dos 
lances. 
 

Após a conclusão da etapa de lances, verificamos que a única participante não 
ofertou lances capazes de atender aos limites dos preços unitários estabelecidos no item 
8.14 do Edital.  

 
Ato contínuo, seguiu-se a etapa de negociação direta com o fornecedor       

levando-se em consideração os valores máximos estimados para aceitação das propostas. 
Todo o procedimento de negociação se realizou de forma eletrônica via chat e 
devidamente registrado em ata da sessão pública, o que, resta demonstrado, a tentativa 
infrutífera da negociação e redução dos valores propostos, conforme se constada no 
doc.53. 

 
A empresa participante QUALILOG SERVIÇOS AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS LTDA.  por não promover a redução dos preços ofertados teve sua 
proposta recusada em face dos valores por ela apresentados estarem muito acima do nosso 
valor de referência (Item 1- R$ 91.601,77 e Item 2- R$ 17.544,10), conforme se pode 
verificar do quadro abaixo: 

 
ITEM EMPRESA Lance das Propostas  % Acima do Valor 

Máximo Aceitável 

1 QUALILOG SERVIÇOS AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS LTDA 

R$ 133.500,00 45,73% 

2 QUALILOG SERVIÇOS AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS LTDA 

R$ 42.000,00 139,40% 

 
Desta forma, esgotadas todas as possibilidades de contratação através do Pregão 

Eletrônico nº 22/2022, o mesmo foi considerado fracassado, vez que a licitação não 
atendeu à sua finalidade, que é auferir a proposta mais vantajosa para a Administração. 



 
Diante do exposto encaminhamos o presente processo para conhecimento de 

Vossa Senhoria, propondo o seguinte: 

a). Adoção dos procedimentos necessários para aprovação do relatório com 
sugestão de DECLARAR o certame licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022) 
como licitação FRACASSADA, com base no relatório das propostas e da ata da sessão 
pública do pregão acostadas aos autos do PROAD nº 3364/2022, docs. 51, 52 e 53; 

b). Realização de nova pesquisa de preços pela unidade demandante e o 
lançamento de novo edital para repetição do certame licitatório; e 

c) Por fim, baixem os autos a Secretaria de Licitações para atualização do 
site do TRT com a inserção dos documentos indispensáveis a transparência e 
publicidade a sociedade correlatos ao pregão em epígrafe. 

 
Maceió, 17 de agosto de 2022. 

 
Neivaldo Tenório de Lima 

Pregoeiro 
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