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

Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes
Diretoria de Deflagração das Licitações

 

Termo de Homologação - SEE/SUAG/ULIC/DILIC

   

  ATO DE HOMOLOGAÇÃO

 

1. Trata-se do Pregão Eletrônico nº 49/2022-SEDF (Edital - id. 99988544), cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração e diagramação de
material didá�co-pedagógico, com foco na Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação
Profissional e Tecnológica, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência e anexos (Id. 97335674).

2. Destaca-se que a homologação é o ato 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.

3. 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".
 

4. 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.

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

6. Diante disto, considerando as informações con�das nos autos e, no uso das atribuições previstas
no art. 128 do Regimento Interno da SEEDF,  aprovada pelo Decreto nº 38.631/2017,  com base no  ar�go
15 da Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019, Decreto Distrital nº
40.205/2019 e alterações posteriores, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2022-SEDF,
em favor da empresa MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL - CNPJ: 16.814.143/0001-77, conforme
explanado no Relatório Técnico - SEE/SUAG/ULIC (id. 102190767).

7. Face ao exposto, encaminho os autos à Diretoria de Licitações - DILIC para providências
subsequentes.

 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  

Subsecretário de Administração Geral

DODF Extra nº 27-A, 30 de março de 2021, p.01.
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Documento assinado eletronicamente por MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 20/12/2022, às 14:58, 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= 102190807 código CRC= 74EDF795.
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