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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR COTAÇÃO ELETRÔNICA 
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 18/2022 

PROAD Nº.2260/2022  
 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de limpeza pesada 
 
 
  Senhores fornecedores, 
 
 
  Informamos que durante a fase de planejamento do objeto desta 
contratação, a unidade requisitante realizou a coleta de sete propostas de preços (doc. nº 8 a 14 - 
proad) com o fim de estimar o valor de referência da futura contratação. 
 
  Ao receber a demanda disponibilizamos a Cotação Eletrônica nº. 18/2022, 
pela internet por meio do portal "comprasnet" do Governo Federal, com prazo para recebimento de 
ofertas encerrando em 28/09/2022, às 10:00h.(docs. 25 e 26 – proad). 
 

Encerrada a sessão pública, verificou-se que houve interessados em oferecer 
propostas de preços para esta aquisição, conforme demonstra o relatório de classificação de 
fornecedores acostado no PROAD. (Doc.nº 27). Esta Secretaria de Licitações enviou e-mail a 1ª 
empresa classificada na cotação solicitando sua proposta de preços forma, conforme doc. (23 
proad.). 

As empresas THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875 enviou sua proposta 
formal, e esta Secretaria de Licitações e Contratos, encaminhou as mesmas ao setor demandante 
para analise, conforme docs. (23 e 24). 

 
  Após o cotejo de todas as propostas apresentadas, quais sejam as 
propostas originárias da coleta de preços e as propostas ofertadas na Cotação Eletrônica nº.18/2022, 
e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº. 8.666/93 que impõe a Administração selecionar a 
proposta mais vantajosa do ponto de vista econômico, foi proposta a adjudicação da dispensa de 
licitação no valor total de R$ 8.866,92 à empresa THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875. 
Especificações e valores destacados na tabela abaixo: 
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EMPRESA THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875 
NATUREZA 
JURÍDICA 

MEI 

CNPJ 31.096.317/0001-05 
ENDEREÇO Avenida Lara Campos, 481 – Vila Progresso – São Paulo /SP 
E-MAIL thais.borges.oliveira@hotmail.com 

 
Maceió, 11 de outubro de 2022 

 
Maria Nely Duarte Ribeiro 

Secretaria de Licitações e Contratos 


