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PROCESSO : 0000328-12.2019.6.07.8100
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO : Fornecimento e administração de Vacinas Tetravalentes contra o Vírus da Gripe Influenza - Estimativa Licitatória

Despacho nº 0521476 / 2019 - TRE-DF/PR/DG/SAO/COMAC/SELIP

À SEDCO

Senhor Chefe,

Cuida-se de rogo da Seção de Apoio à Assistência Médica e Odontológica - SEAMO com vistas à contratação de fornecimento e aplicação (ato vacinal) de 
até 583 (quinhentas e oitenta e três) doses da vacina tetravalente contra o vírus da gripe influenza, nos termos da Resolução ANVISA - RE Nº 2.714, de 04 de outubro de 2018, 
“a fim de imunizar, prioritariamente, magistrados e servidores (efetivos, aposentados e requisitados), podendo, caso haja sobra, serem também imunizados os dependentes, 
estagiários e os servidores terceirizados” deste Tribunal, cuja despesa foi estimada no total de R$ 37.895,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), consoante 
especificações contidas no Termo de Referência id 0517189. 

A contratação em liça poderá ser perfectibilizada mediante licitação na modalidade Pregão, 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 deve ser norteada 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, como bem ilustram trechos dos arestos a seguir:

“Esse conjunto de preços ao qual me referi como ‘cesta de preços aceitáveis’ pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto 
a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos – inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores 
registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle – a 
exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da 
Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, 
manifestamente, não representem a realidade do mercado”.(TCU. Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário).

"1.7.1. ao Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, que adote providências internas que previnam a ocorrência 
de outras impropriedades semelhantes, visto que, a pesquisa de preços que deu suporte à formação do custo estimado do 
Pregão nº 8/2015 mostrou-se frágil, vez que não houve a realização de consultas a fontes variadas, como licitações similares 
realizadas por outros órgãos públicos, atas de registros de preços, contratações realizadas por entes privados em condições 
semelhantes, entre outras, o que contrariou a jurisprudência deste Tribunal (v.g.: Acórdãos 2.170/2007, 868/2013 e 853/2014, 
do Plenário);”(TCU. Acórdão nº 2857/2017 - 2ª Câmara).
(Grifos nossos)

Ora, como bem denotam os excertos transcritos acima, a "cesta de preços" observa uma ordem de preferência de fontes, priorizando preços praticados em 
âmbito governamental, como disciplinado na IN MPOG n. 05/2014. A bem da verdade, não há contratações públicas com objeto contratual similar ao pretendido no corrente 
exercício de 2019, seja porque geralmente versam sobre mero fornecimento, sem gesto vacinal, a exemplo das Propostas vencedoras id´s 0521290 e 0521302, seja porque o tipo 
de vacina antigripal é "trivalente" e não o pleiteado "tetravalente" e/ou aplicado em outro Estado da Federação diverso do Distrito Federal. 

Da análise das 04 (quatro) Propostas acostadas pela unidade demandante, infere-se que a estimativa inicial tomou por base o orçamento de menor valor unitário 
da dose vacinal (R$ 65,00 - id 0516975) e não pela média de todas as Propostas, com valores unitários de R$ 80,00, R$ 80,00 e R$ 79,00, respectivamente 
(id's 0516976, 0516977 e 0516978). Percebe-se que a preocupação não é unicamente tentar se adequar ao aporte orçamentário previsto na LOA 2019, no valor de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), conforme Despacho SEPEO id 0514404, mas também por se deparar com aparente sobrepreço destas últimas propostas, considerando que, no ano 
passado (2018), o TREDF contratou o fornecimento e a aplicação da vacina antigripal no valor unitário de R$ 55,75, conforme Proposta id 0383605, nos autos do PA SEI 
n. 0000450-59.2018.6.07.8100.

A linha de raciocínio de embasar estimativa na cotação menos onerosa da SEAMO procede, pois o simples fornecimento da dose individual foi contratado 
recentemente no Distrito Federal por R$ 40,50 (TST - id 0521290) e R$ 45,50 (STM - id 0521302), não sendo, portanto, razoável se cobrar quase o valor integral da dose pelo 
mero serviço de sua aplicação. Por essas razões e com base na análise mercadológica telada, esta SELIP ratifica a estimativa inicial de R$ 37.895,00 (trinta e sete mil, oitocentos 
e noventa e cinco reais) para o proposto certame.

Lado outro, no que tange à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, impende ressaltar que, malgrado a estimativa licitatória tenha sido 
definida em valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a exclusividade de participação de que trata o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 deverá 
ser afastada nos termos de seu art. 49, incisos II e III. Ora, inexiste o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME's e EPP's para a colimada 
contratação (id 0521474), haja vista que a contratação colimada não é de apenas mero fornecimento, mas também de gesto vacinal a cargo da eventual contratada, tanto é 
que nenhum dos orçamentos acostados pela SEAMO aos autos provieram de empresas assim qualificadas na forma da lei.

A teor do Despacho SEPEO id 0514404, dessume-se que os dispêndios decorrentes da contratação classificam-se no elemento de despesa 3390.30 - Material de 
Consumo, no subitem 09 - Material Farmacológico.

Por oportuno, restou acostada cópia da Portaria de nomeação dos Pregoeiros desta Corte (id 0521305).

Diante do exposto, encaminho os autos à consideração de Vossa Senhoria para os procedimentos necessários afetos a essa unidade.
SELIP, 01 de março 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 01/03/2019, às 21:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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