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Ana Letícia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de João Paulo Carneiro 
Rodrigues [joao.rodrigues@tre-df.gov.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 18:59
Para: 'CPL'; 'Heraclito'
Cc: rbruno@tre-df.gov.br; 'Maria Dalva de Almeida Barbosa'; 'Karolliny 

de Sousa Amancio'; 'Leonardo André'
Assunto: [Cpl] RES:  Manifestação técnica - Pregão Eletrônico SRP 18/2018
Anexos: Manifestação SENGE.pdf; Propostas.pdf; ATT00010.txt

Prezados, boa noite. 
 
Conforme solicitado, encaminho manifestação desta SENGE em relação à aceitabilidade da 
proposta e análise quanto à habilitação da licitante FRIO-TEC AR CONDICIONADO DO 
BRASIL EIRELI-ME. 
 
Também, encaminham-se as propostas que subsidiaram tal manifestação, para ciência. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
João Paulo Carneiro Rodrigues 
Analista Judiciário - Engº Eletricista - Mat.: 2103 
Seção de Engenharia - SENGE 
 
 
De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 15:57 
Para: joao.rodrigues@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: ENC: [Cpl] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico SRP 18/2018 
 
À SENGE 
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, encaminho a Vossa 
Senhoria, em anexo, Declaração de vistoria e de profissional, conforme item 13.1, “i”, da empresa 
FRIO-TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI-ME, em complemento aos documentos já enviados 
a essa SENGE, a saber: Proposta atualizada, Atestados  e documentos de ordem técnica da empresa. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Chianca 
Comissão de Licitação – CL 
(61)3048-4232/4067 
 
 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de CPL 
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 15:07 
Para: joao.rodrigues@tre-df.gov.br 
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Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Cpl] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico SRP 18/2018 
 
À SENGE 
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, encaminho a Vossa 
Senhoria, em anexo, Proposta atualizada, Atestados  e documentos de ordem técnica da empresa 
FRIO-TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI-ME, que ofertou o menor preço no Pregão 
Eletrônico SRP nº 18/2018 (Aquisição de Ar condicionado), cujo Edital também consta em anexo, 
para análise e manifestação dessa unidade com a maior brevidade possível. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Chianca 
Comissão de Licitação – CL 
(61)3048-4232/4067 
 



PA n° 0002310-95.2018.6.07.8100 
Pregão Eletrônico SRP nº. 18/2018 
 
À CPL, 
 
Senhor Pregoeiro, 
 

Trata-se da análise da proposta de preços e habilitação técnica da empresa FRIO-TEC 
AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI-ME, que ofertou o menor preço no Pregão 
Eletrônico nº 18/2018 (Aquisição de Ar condicionado). Sendo assim, seguem as análises: 

 
 

i) Da Proposta: 
 

 
i.1) Adequação Técnica:  
 

Da análise, verificamos que os modelos ofertados atendem às especificações técnicas 
solicitadas no edital, tais como: tensão de alimentação, tecnologia do compressor Inverter, gás 
refrigerante, entre outros. 
 

i.2) Aceitabilidade dos preços ofertados:  
 

Considerando que os autos vieram à esta unidade técnica com o objetivo de colher 
subsídios para orientar a decisão do i. Pregoeiro, procedimento previsto no item 11.10 do Edital, 
foi realizada também sucinta análise dos preços ofertados. 

 
Para tanto, esta unidade técnica promoveu o cotejamento dos  critérios previamente 

definidos no Edital em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
tendo sido observado o seguinte: 

 
1) S.m.j, não houve a previsão de preços máximos, ou o estabelecimento 

do preço estimado como preço máximo da licitação no Edital; 
 

2) O critério de julgamento foi estabelecido no item 3.2.2 do Projeto 
Básico: 

 
3.2.2. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
O Tipo de Licitação será o de “Menor Preço” (art. 44, I, da Lei nº 8.666/93) e 

o Critério de Julgamento deverá ser o Menor Preço Global.  
A licitante deverá apresentar modelo de proposta conforme Anexo 1 do Projeto 

Básico. 
Os preços unitário e total devem ser compatíveis com os preços praticados no 

mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e 
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
especificações constantes deste Projeto Básico e anexos que o integram.  

(grifo nosso) 
 

3) O item 11.2 do Edital define: “11.2. A proposta será examinada 
quanto à compatibilidade do preço, em relação ao valor estimado, e à 
adequação técnica para a contratação...”,  

(grifo nosso) 
 
Dessa maneira, tem-se a seguinte análise realizada sobre preço ofertado pela licitante: 

 



nº DESCRIÇÃO Unidade Qtde Preço Licitação Preço Licitante 

Pesquisa de 
Mercado 1 
Empresa 

Carrefour 

Pesquisa de 
Mercado 2 
Empresa 

Extra 

Diferença 
Preço 

Licitação x 
Licitante 

Diferença 
Preço 

Licitante x 
Mercado 

1 
Aparelho de ar condicionado 
9.000 BTU/h - SPLIT HI-
WALL 

und 30 R$ 1.421,00 R$ 2.050,00 R$ 2.144,60 R$ 1.999,00 44,26% -1,06% 

nº DESCRIÇÃO Unidade Qtde Preço Licitação Preço Licitante 

Pesquisa de 
Mercado 1 
Empresa 

Casas Bahia 

Pesquisa de 
Mercado 2 
Empresa 

Ponto Frio 

Diferença 
Preço 

Licitação x 
Licitante 

Diferença 
Preço 

Licitante x 
Mercado 

2 
Aparelho de ar condicionado 
18.000 BTU/h - SPLIT HI-
WALL 

und 66 R$ 2.261,29 R$ 3.150,00 R$ 3.097,10 R$ 3.219,43 39,30% -0,26% 

nº DESCRIÇÃO Unidade Qtde Preço Licitação Preço Licitante 

Pesquisa de 
Mercado 1 
Empresa 
Frigelar 

- 

Diferença 
Preço 

Licitação x 
Licitante 

Diferença 
Preço 

Licitante x 
Mercado 

3 
Aparelho de ar condicionado 
17.000 a 18.000 BTU/h - 
SPLIT PISO TETO 

und 84 R$ 6.065,07 R$ 6.300,00 R$ 6.138,06 -  3,87% 2,57% 

4 Tubo PVC, soldável, DN 25 
mm, água fria (NBR-5648) m 200 R$ 2,24 R$ 2,24 - - - - 

5 
Curva de PVC 90 graus, 
soldável, 25 mm, para água 
fria predial (NBR 5648) 

und 10 R$ 2,02 R$ 2,02 - - - - 

6 Mangueira cristal, lisa, pvc 
transparente, 1/2" x 2 mm  m 200 R$ 2,70 R$ 2,70 - - - - 

7 Tubo de Cobre Flexível 1/2" m 400 R$ 15,89 R$ 15,89 - - - - 

8 Tubo de Cobre Flexível 1/4" m 700 R$ 7,61 R$ 7,61 - - - - 

9 Tubo de Cobre Flexível 3/8" m 300 R$ 11,71 R$ 11,71 - - - - 

10 
Suporte mao-francesa em aco, 
abas iguais 30 cm, capacidade 
minima 60 kg branco 

m 96 R$ 20,80 R$ 20,80 - - - - 

11 

Instalação das unidades 
condensadoras, inclusive 
remoção das existentes no 
caso de substituição. Obs.: 
somente mão de obra. 

und 180 R$ 72,27 R$ 72,27 - - - - 

12 

Instalação das unidades 
evaporadoras,  inclusive 
remoção das existentes no 
caso de substituição. Obs.: 
somente mão de obra. 

und 180 R$ 72,27 R$ 72,27 - - - - 

 
                                                                                                                                                          
                                                                                           

a) Aceitabilidade dos preços dos serviços: 
 

A planilha demonstra que a licitante não ofertou desconto nos itens relacionados aos 
serviços de instalação. Assim, considerando que os preços estimados dos serviços de instalação 
foram calculados de acordo com os ditames do Decreto nº 7.983/2013, tendo sido adotados os 
valores previstos no SINAPI, ainda que não tenha sido ofertado desconto, entendemos, s.m.j., 
que a proposta com valores iguais pode ser aceita, tendo em vista o conteúdo do art. 3º do 
decreto: 

 
Art. 3o  O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto 
os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das 
composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de 
licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como 



montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção 
civil.  

(grifo nosso) 
 
 

b) Aceitabilidade dos preços dos equipamentos: 
 

A análise verificou que, para os modelos split hi-wall, tanto de capacidade de 
refrigeração de 9.000 BTU/h, quanto de 18.000 BTU/h, foram ofertados valores que são 47,78% 
e 41,51%, respectivamente, maiores que os valores estimados da licitação.  

 
Já para o modelo split piso-teto, o valor ofertado é 3,87% maior que o valor estimado da 

licitação.  
 
Em raciocínio semelhante ao desenvolvido para a análise dos preços dos serviços de 

instalação, verifica-se que os preços estimados da licitação foram calculados mediante pesquisa 
de preços junto ao mercado, procedimento igualmente previsto no Decreto nº 7.983/2013, em 
seu art. 6º: 

 
 

Art. 6o  Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto 
nos arts. 3º, 4º e 5º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio 
da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada 
por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações 
técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em 
pesquisa de mercado. 

(grifo nosso) 
             

Por outro lado, é notório que o procedimento de pesquisa de mercado pode resultar em 
coleta de informações de preços não tão próximos à realidade do mercado. Normalmente a 
tendência é que eventuais distorções nessas pesquises provoquem a elevação do preço estimado, 
todavia, também é possível que eventuais distorções provoquem a redução do preço estimado. 
Segundo nosso limitado conhecimento, eventuais distorções que provoquem a baixa aderência 
do orçamento estimado com os valores de fato praticados durante as licitações se deve à 
diferença de compromisso entre a pesquisa de preços e a apresentação de proposta dentro de um 
certame licitatório, mormente por que a última refere-se à efetiva disputa pelo contrato, entre 
outros. 

 
Por esse motivo, buscou-se reavaliar a aderência das pesquisas realizadas no sentido de 

fornecer novos subsídios à decisão do i. Pregoeiro, tendo em vista que o item 11.11 do Edital 
prevê que:  

 
11.11. Tratando-se de adjudicação por itens, não serão aceitos seus valores em 
patamares superiores aos respectivos preços estimados para esta licitação, 
salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor 
médio estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da 
licitação. 

(grifo nosso) 
   
Os fornecedores selecionados para a pesquisa complementar relativa ao preço dos 

equipamentos foram Carrefour e Extra, empresas de grande reputação no mercado de varejo de 
eletrodomésticos e similares. Assim, segundo os valores cotados na breve pesquisa de mercado 
realizada no dia de hoje, 07/8/2018, que consideram custos de frete, infere-se que valores 
ofertados pela licitante guardam coerência com preços praticados no mercado do varejo, 
conforme transcritos nas colunas 7, 8 e 10 da tabela acima.  



Por outro lado, considerando que podem ocorrer diferenças nas condições de negócio 
praticadas no mercado de varejo e nas contratações públicas, ou mesmo que, em se tratando de 
Sistema de Registro de Preços, tais diferenças não sejam tão significativas, e considerando ainda 
que, no caso dos equipamentos, esta unidade técnica não detém a proficiência necessária para 
realizar adequadamente as ponderações devidas, submetemos meramente à título de 
contribuição as pesquisas realizadas, pois que a Resolução TRE/DF nº 7.772/2018, que 
estabelece o Regulamento Geral do TRE/DF, prevê no item VII de seu art. 81 que compete à 
SELIP – Seção de Licitações e Pesquisas de Preço: “subsidiar a decisão do pregoeiro nos casos 
em que, durante o certame, for verificado que o preço ofertado pelo licitante é superior ao 
valor estimado da licitação definido por esta unidade;” 
 
 

ii) Da Habilitação (conforme item 5 do Edital): 
 

a) Do Responsável Técnico: 
 

Foi apresentada a Certidão de Registro e Quitação n° 7298/2018-INT, com validade até 
31/03/2019, que certifica que a pessoa jurídica apresentada (empresa FRIO TEC AR 
CONDICIONADO DO BRASIL LTDA ME) encontra-se devidamente registrada no CREA-
DF. Este documento também apresenta o Engenheiro Mecânico Glauco Bueno da Silva, registro 
n° 8326/D-DF como responsável técnico desta empresa. 

 
Ademais, foram apresentadas as Certidões de Acerto Técnico – CATs n° 

0720170000923 (MPOG) e 0720150000699 (PCDF) que atestam que o responsável técnico 
apresentado realizou a instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo split.  
 
 

b) Da Vinculação Profissional x Empresa Licitante: 
 

Foi apresentada a Certidão de Registro e Quitação n° 7298/2018-INT, com validade até 
31/03/2019, que apresenta o Engenheiro Mecânico Glauco Bueno da Silva, registro n° 8326/D-
DF como responsável técnico desta empresa. 

 
Também, foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviços, assinado em 23 de 

setembro de 2014, em que consta como Contratante a empresa licitante, e como Contratado o 
engenheiro mecânico Glauco Bueno da Silva. 
 
 

c) Registro e Inscrição Profissional: 
 

Foi apresentada a Certidão de Registro e Quitação n° 7298/2018-INT, com validade até 
31/03/2019, que certifica que a pessoa jurídica, empresa FRIO TEC AR CONDICIONADO DO 
BRASIL LTDA ME, encontra-se devidamente registrada no CREA-DF. 

 
 
d) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional: 
 
Foram apresentadas as Certidões de Acerto Técnico – CATs n° 0720170000923 

(MPOG) e 0720150000699 (PCDF) que atestam que a licitante já realizou a instalação de 
aparelhos de ar condicionado do tipo split, em quantitativo superior ao mínimo exigido em 
edital. 

 
 
 
 



e) Da Vistoria: 
 

Foi apresentada declaração nos termo do Anexo 2 do Projeto Básico. 
 

Por conseguinte, submetemos as observações supracitadas à vossa elevada consideração 
para decisão que melhor couber diante dos fatos.  

 
Permanecemos à disposição. 

 
Brasília-DF, 07 de agosto de 2018. 

 
Respeitosamente, 

 
. 

JOÃO PAULO CARNEIRO RODRIGUES 
Mat.: 2103 - Analista Judiciário 

Seção de Engenharia 
 

 
 

RENATO WILLIAN BRUNO 
Mat.: 1998 – Analista Judiciário 
Chefe da Seção de Engenharia 

 














