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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR COTAÇÃO ELETRÔNICA 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 04/2022 

PROAD Nº.1348/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em impressão digital em lona com acabamento, bem 

como adesivos em vinil, além de acrílico já aplicado e cortado. 

 

  Senhores fornecedores, 

 

  Informamos que durante a fase de planejamento do objeto desta contratação, a unidade 

requisitante realizou a coleta de três propostas de preços (doc. nº 07 – Proad n. 1348/2022) com o fim de 

estimar o valor de referência da futura contratação. 

 

  Ao receber a demanda disponibilizamos a Cotação Eletrônica nº. 04/2022, pela internet por 

meio do portal "compras" do Governo Federal, com prazo para recebimento de ofertas encerrando em 

28/03/2022, às 16:00h. 

 

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.nº21).  

 

Consoante relatório de classificação, observa-se que a primeira colocada apresentou 

lance na ordem de R$1.908,49. Assim, considerando o preço de referência determinado pela unidade 

requisitante (R$ 17.291,64), bem como os demais lances ofertados pelos participantes da cotação 

eletrônica, que alcançam a média de R$11.905,75, entendeu esta coordenadoria que o preço ofertado pela 

primeira colocada é inexeqüível. 

 

Diante disso, restou encaminhado e-mail a primeira colocada, JESSICA DE 

OLIVEIRA VIANA – 32.788.405/0001-22, para informá-la da desclassificação, em razão da proposta 

inexeqüível. (Doc. nº22). 

 

Ato contínuo, considerando que os preços ofertados no procedimento da cotação 

eletrônica restaram inferiores àqueles cotados para formação do preço de referência, encaminhou-se e-mail 
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para as 04 empresas melhores classificadas, solicitando a formalização das propostas e demais 

documentos. (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 04/2022, 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$ 11.900,00 

à empresa VAPT-VUPT / NATANIEL DUARTE DOS SANTOS CNPJ 41.221.951/0001-78 (2º melhor preço -

relatório de classificação). Especificações e valores destacados na tabela abaixo: 

 
 
 

 
  

 
 
 

Maceió, 30 de março de 2022 
 

Everton Mendes Tenório 
Coordenadoria de Licitações 


