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PROCESSO : 0002310-95.2018.6.07.8100
INTERESSADO : NÚCLEO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO : Pregão Eletrônico SRP 18/2018

Despacho nº 0430032 / 2018 - TRE-DF/PR/DG/CL

À SELIP

Senhor chefe,

De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, encaminho os autos deste processo a Vossa Senhoria, considerando que o valor 
negociado da proposta ficou acima do valor estimado no Edital.

Atenciosamente,

Kamila A. Chianca - Matr. 2137
Comissão de Licitações - CL

Documento assinado eletronicamente por KAMILA ALVES CHIANCA, Técnico Judiciário, em 08/08/2018, às 14:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0430032 e o código CRC D700510B.
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Descrição Qtd Und Proposta Vlr. Unt.

Média Unitária 5 
melhores 
Propostas 

Iniciais

Média Total 5 
melhores 
propostas 

iniciais

ARUBA COMERCIAL 
E SERVICO - EIRELI - 

ME
R$ 1.705,00

ARBOM COMERCIO 
DE REFRIGERACAO 

EIRELI - ME
R$ 1.905,00

L. E. RIBEIRO - AR 
CONDICIONADO - 

ME
R$ 2.150,00

RIOS COMERCIAL 
MULTIMARCAS 

EIRELI - ME
R$ 2.600,00

NOROESTE AR 
CONDICIONADO 

LTDA - ME
R$ 2.700,00

Descrição Qtd Und Proposta Vlr. Unt.

Média Unitária 2 
melhores 
Propostas 

Iniciais

Média Total 2 
melhores 
propostas 

iniciais

VR DA SILVA - BTU 
AR-CONDICIONADO

R$ 3.500,00

SALES SERVICOS DE 
AR CONDICIONADO 

LTDA - ME
R$ 3.850,00

Descrição Qtd Und Proposta Vlr. Unt.
Média Unitária 
menor preços 

obtido

Média Total 
menor preço 

obtido

Aparelho de 18.000 
BTU/h PISO TETO

84 Und

AR FRIO COMERCIO 
DE AR 

CONDICIONADO 
LTDA - ME

R$ 6.580,00 R$ 6.580,00 R$ 552.720,00

Aparelho de 18.000 
BTU/h SPLIT HW

66 Und R$ 3.675,00 R$ 242.550,00

Aparelho de 9.000 
BTU/h SPLIT HW

30 und R$ 2.212,00 R$ 66.360,00
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PROCESSO : 0002310-95.2018.6.07.8100
INTERESSADO : NÚCLEO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO : Diligência - Atendimento.

Despacho nº 0430331 / 2018 - TRE-DF/PR/DG/SAO/COMAC/SELIP

À CPL

Senhor Pregoeiro,

Há justificativas plausíveis para que as cotações no certame de que tratam estes autos estivessem acima da estimativa licitatória, senão vejamos.
Do compulsar dos autos, infere-se que a pesquisa de preços que instruiu a estimativa de licitação (0410051) tomou por base os modelos de referência constantes 

do item 1.1.1., "a" do Projeto Básico 0414861. Como se vê, há uma grande variedade de marcas e modelos que implicam em variação de preços entre si. Ora, apurar médias entre 
modelos diferentes pode gerar uma certa discrepância de valores quando o modelo pesquisado não for exatamente o cotado pelo licitante interessado e, como é consabido, não há 
como saber na fase inicial da disputa qual dos modelos aceitáveis serão os cotados.

De outro giro, é cediço que a pesquisa de preços no âmbito governamental, longe de ser uma mera formalidade de se dar atenção à ordem prioritária da IN 
MPOG n. 05/2014, tem por fito minimizar o superfaturamento dos orçamentos por parte dos fornecedores na fase inicial da licitação. Sucede que há variáveis que eventualmente 
podem interferir no preço final das médias calculadas. À guisa de exemplificação, são as variáveis de temporalidade e territorialidade, por se tratar de cotações a licitações já 
realizadas, às vezes até em circunscrições diversas da do local do fornecimento. Outra diz respeito à economia de escala: quanto maior o fornecimento, menor seria o preço 
orçado, dentre outras variáveis.

Ora, em face de uma cotação, esta unidade detém de parâmetros mais precisos para uma avaliação mercadológica mais próxima da realidade. Assim sendo, 
diante dos modelos de aparelhos de ar condicionado cotados pela licitante interessada na Proposta 0429814, foi realizada nova pesquisa de preços mais fiel às especificações nela 
descritas, na base de dados do Comprasnet (0430314), do que se infere que a cotação da FRIO-TEC para os itens 01, 02 e 03 guardam compatibilidade com médias de 
contratações públicas, conforme Planilha 0430317.

Desta feita, para fins de atendimento da diligência, tem-se que o valor da estimativa licitatória deverá considerar a pesquisa de preços referida na 
Planilha 0430317, de modo que a Proposta 0430317 observa as exigências editalícias, inclusive sob o aspecto de valor financeiro.

Diante do exposto, retornam-se-lhe os autos para as providências pertinentes.

SELIP, 08 de agosto de 2018.

Luiz Inácio de Lima Neto - Matrícula 1832
Chefe da Seção de Licitação e Pesquisa de Preços - Substituto

Documento assinado eletronicamente por LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO, Chefe de Seção Substituto, em 08/08/2018, às 18:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0430331 e o código CRC AC1ED334.
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PROCESSO : 0002310-95.2018.6.07.8100
INTERESSADO : NÚCLEO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO : Aquisição de Ar condicionados

Despacho nº 0430404 / 2018 - TRE-DF/PR/DG/CL

À SAO,

Senhor Secretário de Administração e Orçamento,
Trata-se do certame n. 18/2018, cujo objeto é a aquisição e instalação de ar condicionados nesta Secretaria e Cartórios Eleitorais.

Aberta a fase de lances, cuja estimativa da licitação era de R$ 718.281,18, não houve nenhuma empresa, das seis participantes, que apresentassem preços dentro 
da estimativa acima citada. O melhor lance ficou em R$ 1.005.000,00, o que ensejaria em certame fracassado.

Entretanto, este pregoeiro franqueou negociação a todos os participantes que, em primeiro momento, não se interessaram em reduzir seus preços, tendo em 
vista se tratar de Ata de Registro de Preços. Asseverei na negociação informando que este TREDF tem planos de aquisição imediata da maioria do quantitativo do item 3 e, um 
bom percentual dos demais itens.

Após várias tentativas de negociação, a empresa Frio-Tec - Ar condicionado Ltda, segunda colocada no certame, aceitou negociar enviando proposta no valor 
total de R$ 847.618,20. Buscando chegar próximo ao valor estimado, solicitei à proponente que reuduzisse um pouco mais seu valor. Essa chegou ao valor total final de R$ 
842.818,20 (oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos).

Dentre as dificuldades de negociação foram constatadas os seguintes entraves:

1) Sendo sistema de Registro de Preços as proponentes não acreditam na totalidade da aquisição e, não haveria interesse em manter preço, no limite estimado, 
pelo prazo de 12 meses;

2) As grandes empresa fornecedoras do equipamento, que em sua maioria estão estabelecidas fora desta Unidade Federativa,  não concorreram ao certame, 
devido ao fator instalação, o qual oneraria o valor final do aparelho e,

3) O valor da instalação, consignado no SINAPI, não traduz, ao ver das empresas participantes, o valor justo para o comprometimento com o objeto. Segundo 
esses, a empresa terá que arcar com maior custo de mão de obra, o que significa distribuir esse valor no preço do aparelho.

Pelo exposto, considerando que a Seção de Engenharia - SENGE (0429942), bem como a Seção de Licitações e Pesquisa de Preços - SELIP (0430331), 
conseguiram informar de maneira mais clara o valor real de mercado, este pregoeiro sugere, S.M.J., que esta licitação prossiga com o aceite da proposta surpacitada.

Sendo assim, solicito autorização dessa Secretaria para adjudicar o cetame, ao passo em que peço, em caso positivo, que a Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças se manifeste quanto à disponibilidade orçamentária.

Respeitosamente,
Heráclito Carlos Vieira Freitas

Pregoeiro deste TREDF

Documento assinado eletronicamente por HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS, Técnico Judiciário, em 09/08/2018, às 15:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0430404 e o código CRC 1E01E710.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília - DF - http://www.tre-df.jus.br

PROCESSO : 0002310-95.2018.6.07.8100
INTERESSADO : NÚCLEO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO : AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES

Despacho nº 0430813 / 2018 - TRE-DF/PR/DG/SAO

À CL

Senhor Pregoeiro,
Em atenção à manifestação de Vossa Senhoria acerca do Pregão 18/18, esclareço que, smj, a adjudicação pode acontecer, porquanto:

1) Em se tratando de registro de preços, a efetiva disponibilidade orçamentária somente será exigível por ocasião das aquisições;
2) No cenário supra, não apenas a eventual diferença entre o valor estimado e o total adjudicado, mas todo o objeto poderá não ser  adquirido se a capacidade 

orçamentária deste Regional não se mostrar apta a fazer face à tal despesa;
3) A SENGE relata que "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". A SELIP, ao ser provocada pela SENGE, aduz que "a cotação da FRIO-TEC para os itens 01, 02 e 03 guardam compatibilidade com médias de 
contratações públicas, conforme Planilha 0430317."

4) O Edital acrescenta que "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."

5) Devo acrescentar um fator que, a meu juízo, pode ter influenciado: o objeto contratado envolve grandeza dispares (fornecimento equipamento e instalação 
mediante serviços específicos) que possuem mercados fornecedores diferentes. Assim, não raras vezes a empresa que tem grande expertise na instalação do ar condicionado, mas 
não é uma revenda do produto ou, se o é, não possui preços competitivos. De outro lado, é bastante comum, grandes lojas venderem a preços competitivos mas não garantirem a 
instalação. Este cenário, certamente é capaz de alterar o valor estimado da contratação, notadamente quando se toma por base a conjugação de dois preços já reduzidos (SINAPI - 
preço máximo - e resultados de certames).

Pois bem, a conjunção destes fatores, a meu sentir, estão a nos autorizam a adjudicar o objeto e prosseguir com a contratação. Em qualquer caso, a autoridade 
competente, ao julgar a contratação não vantajosa, poderá não homologar o certame.

Paulo Tadeu Moreira Saldanha
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças

Matrícula 1381

Documento assinado eletronicamente por PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA, Secretário, em 09/08/2018, às 17:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0430813 e o código CRC 05EF8EA6.
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