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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes

 

Termo de Homologação - SEE/SUAG/ULIC

 

TERMO DE ADJUDICAÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2021

 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de vigilância armada (letal e não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-
obra, materiais e equipamentos nas Ins�tuições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações
Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital (id 86601895).

Ao final do certame licitatório foram recebidos recursos administra�vos, que após análise
emi�da pelo Pregoeiro - id. 92365020; foram indeferidos pela autoridade competente, como se vê do
termo de Decisão id. 92412230.

Destaca-se que a homologação é ato o pelo qual é ra�ficado todo o procedimento
licitatório e conferido aos atos licitatórios aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários
de modo a encerrar o certame licitatório e permi�r a contratação do objeto.

Vejamos trecho da lição de Marçal Justen Filho (1998:406):

"concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a
autoridade superior efe�vará juízo de conveniência acerca da licitação (...) A
homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de
todos os atos pra�cadas no curso da licitação. Possui eficácia cons�tu�va
enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência
discricionária sobre esse tema."

Assim, em resumo, o ato de homologação se des�na a verificar a legalidade do certame
licitatório, encerrando-o e permi�ndo a adoção de medidas visando à formalização contratual.

Nesse viés, verificam-se que os atos pra�cados seguiram todos os ditames legais que
regem à matéria e não possuem quaisquer maculas/vícios.

Ressalta-se, ainda, que houve economia de recursos para os cofres públicos, levando em
consideração a es�ma�va de preços, para os dois itens, que previu o valor total de R$ 270.322.058,04
(duzentos e setenta milhões, trezentos e vinte e dois mil cinquenta e oito reais e quatro
centavos), enquanto no certame licitatório obteve-se o valor total, para os dois lotes, de R$
254.585.190,24 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil cento e
noventa reais e vinte e quatro centavos), conforme proposta acostadas aos autos: GLOBAL SEGURANÇA
LTDA - Lote 1 - id.: 91557387; e CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - Lote 2
id. 91557403. Assim, constata-se uma economia em torno de 5,8%, para esta Secretaria.

Desta forma, considerando o con�do no Relatório SEI-GDF n.º 100/2022
- SEE/SUAG/ULIC/DILIC id. 92412448; e na Decisão exarada pelo TCDF nº 4908/2022/2022 id. 100675893,
e no uso das atribuições previstas no ar�go 128 do Regimento Interno da SEEDF, aprovado pelo Decreto
nº 38.631/2017, bem como com fulcro no ar�go 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, ADJUDICO
E HOMOLOGO o resultado do certame licitatório do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021.

Encaminhe-se os autos à Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e
Ajustes - ULIC, para demais providências.
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Úrsula Fontana  

Subsecretária de Administração Geral - Subs�tuta
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Documento assinado eletronicamente por URSULA CRISTINA FONTANA - Matr. 00445649,
Subsecretário(a) de Administração Geral subs�tuto(a), em 25/11/2022, às 12:30, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 100680370 código CRC= 449E4803.
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