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PROCESSO : 0003532-98.2018.6.07.8100
INTERESSADO : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSUNTO : Fornecimento e instalação de quadros de avisos - Estimativa licitatória

Despacho nº 0513229 / 2019 - TRE-DF/PR/DG/SAO/COMAC/SELIP

À SEDCO

Senhor Chefe,

Cuida-se de rogo da Seção de Bens Patrimoniais - SEBEP com vistas ao registro de preços do eventual fornecimento e instalação de bens permanentes novos 
– quadros de avisos, cuja despesa foi estimada em R$ 77.846,66 (setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), consoante Termo de 
Referência id 0507991.

A contratação em liça poderá ser aperfeiçoada mediante Pregão pelo Sistema de Registro de Preços em razão da conveniência de que trata o art. 3º, inciso II, 
do Decreto n. 7.892/2013, preferencialmente na forma eletrônica, com respaldo na Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000 e Decreto n. 5.450/2005.

Com efeito, a necessária pesquisa de preços será norteada, quando possível, pela orientação do Tribunal de Contas da União no sentido de se apurar médias a 
partir de uma "cesta de preços aceitáveis", entendida esta como a variedade das fontes de pesquisa. É cediço que, dentro dessa variedade de fontes, existe uma ordem de 
preferência para os preços praticados em âmbito governamental, como disciplinado na IN MPOG n. 05/2014.

A recomendação teria o mister de afastar prováveis superfaturamentos em Propostas de Fornecedores que visam obter maior margem de lucro na fase de lances 
da licitação. Sucede que, envidadas exautivas buscas, não foram identificadas recentes aquisições públicas de quadros de avisos que dispusessem das mesmas especificações aqui 
exigidas, sendo, portanto, forçosa a composição da média de estimativa licitatória com itens de especificações aproximadas, pois assim seria mais uma subsunção à mera 
formalidade legal do que propriamente um real atendimento da "mens legis" contida na IN MPOG n. 05/2014.

Ora, preferiu-se a composição das médias supedaneadas em cotações que guardassem total pertinência ao objeto contratual pretendido. Nesse jaez, outro 
caminho não haveria senão o de cotações encomendadas a fornecedores, tendo, no entanto, esta SELIP tomado as seguintes cautelas:

a) Atendimento do mínimo de três cotações recomendado pelo TCU: ampliou-se a disputa de modo que a média foi parametrizada mediante 04 (quatro) 
Propostas (id's 0507979, 0507982, 0512916 e 0512920);

b) Coleta de orçamento de apenas uma unidade de cada item, deixando a entender ao fornecedor que, pelo valor, seria uma contratação direta 
(id 0451898), de modo que, dessarte, a oferta se aproximaria mais à realidade de mercado;

c) Adoção do critério "Intervalo de Confiança", que é recomendado pelo autor Renato Fenili em sua obra "Boas Práticas Administrativas em Compras e 
Contratações Públicas", Editora Impetus, 2016, págs. 77/78, que leciona: "Com base na amostra coletada, é possível, por exemplo, determinar, com 
determinado nível de precisão, um intervalo de valores dentro do qual o parâmetro ´preço real de mercado´estará, de fato, inserido". Dessarte, 
identificados os intervalos de confiança, foram descartadas das médias as cotações que não estavam neles inseridas, ou seja, foi rechaçada in totum a 
Proposta da OPUS QUADROS (id 0512916) por ser orçada aquém do valor mínimo do referido intervalo, o que poderia trazer riscos de frustração do 
certame.

Assim sendo, consolidadas as informações na Planilha de Formação de Preços id 0513185, tem-se que a estimativa para o proposto certame é de 
R$ 76.113,50 (setenta e seis mil, cento e treze reais e cinquenta centavos), valor este que enseja a exclusividade de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, nos termos do  art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/2006, ante a disponibilidade no mercado de empresas assim enquadradas (id 0457192). Nesse particular, importa 
frisar que, quando da revalidação, a Proposta apresentada pela empresa GLACE

Em diapasão diverso, foi cadastrada a Intenção de Registro de Preços TREDF n. 08/2019 (id 0513207), cuja divulgação foi dispensada nos termos do art. 4º, 
§1º, do Decreto n. 7.892/2013 em razão da ausência de interesse de outros órgãos para participarem na condição de "partícipes", consoante IRP anterior que restou 
deserta (id 0456366), de modo que a Minuta de Edital a ser elaborada deverá considerar apenas os quantitativos estimados pela unidade solicitante.

A teor do Despacho SEPEO id 0444300, os dispêndios decorrentes da contratação classificam-se nos seguintes elementos de despesa 44.90.52 - Equipamentos 
e Material Permanente, subitem 42 - Mobiliário em Geral.

Por oportuno, restou acostada cópia da Portaria de nomeação dos Pregoeiros desta Corte (id 0513203).

Diante do exposto, encaminho os autos à consideração de Vossa Senhoria para os procedimentos necessários afetos a essa unidade.
SELIP, 12 de fevereiro de 2019.

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 12/02/2019, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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