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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Q. 2 Lote 06 - Bairro Brasilia - CEP 70094-901 - Brasília - DF - http://www.tre-df.jus.br 

 

 

PROCESSO : 0004019-63.2021.6.07.8100
INTERESSADO : SEÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimentos/Impugnação 9 ao Pregão Eletrônico n.º 04/2022

 

Despacho nº 1101850 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/SAO/ASLIC

 
À ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
 
Senhora Assessora,
 
Cuidam os autos de pretensa contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades, nos termos, condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
Para o desiderato, fora publicado o Edital do Pregão Eletrônico n.° 04/2022, no dia 24/03/2022, e republicado no dia 12/04/2022. Desta forma, a

sessão de julgamento das propostas restou agendada para o dia 29/04/2022, em plena deferência às leis e ao Decreto que regem a matéria.
No curso do prazo para apresentação das propostas, o suposto representante da empresa CLARO S.A. apresentou impugnação (id. 1099665) aos

termos do citado edital, pleiteando a alteração do valor estimado do certame, na medida em que, conforme argumenta o Requerente, a estimativa seria inexequível.
Partindo da premissa da inexequibilidade, o Requerente pleiteia a alteração do edital e da metodologia usada para elaboração do preço estimado

do certame. Vejamos:

No entanto, após análise do Edital e anexos, constatamos que o valor de referência é incompatível com os custos inerentes à prestação
dos serviços objeto do presente certame, sendo extremamente baixo, principalmente se formos considerar a necessidade de dupla
abordagem, que envolve caminhos e equipamentos distintos, dentre outros itens, o que poderá tornar inexequível o futuro contrato.

Entendemos que, pela particularidade do projeto, e exigências específicas do TER-DF, o valor de referência deverá ser estipulado pela
média de preços decorrente de pesquisa do valor de mercado solicitado às atuais prestadoras do serviço ora licitado, motivo pelo qual
pleiteamos sua alteração, para que seja considerada a proposta comercial enviada pela Claro [...]

Isto posto, passo à análise da impugnação em nome da empresa CLARO S.A.
 
1. DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE
 
Inicialmente, é de se dizer que, no tocante à tempestividade das petições impugnatórias, o Decreto 10.024/2019, que regulamenta a modalidade

Pregão, estabelece que:

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

Assim, considerando que a abertura do certame ocorrerá no dia 29/04/2022 e que a petição apresentada pelo suposto representante da
empresa CLARO S.A.  foi encaminhada e recebida no dia 20/04/2022, forçoso é reconhecer a TEMPESTIVIDADE DO PLEITO.

Quanto à legitimidade para impugnar, o citado Decreto esclarece que “qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão”. Desta
forma, resta patente que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem impugnar editais de pregão.

No tocante especificamente às pessoas jurídicas é de se dizer que, por serem mera ficção jurídica, devem ser representadas por pessoas físicas
cujos atos lhe serão imputados. Destarte, é indispensável a aplicação do instituto jurídico da representação, conforme o estatuto civil vigente.

Na presente situação, o Requerente deixou de apresentar documentos que comprovem a atribuição de poderes para pleitear alterações em nome
da pessoa jurídica citada.

Nada obstante, considerando o dever de autotutela, o princípio do formalismo moderado e o direito constitucional de petição, não vejo óbice
para que se dê processamento ao pedido apresentado, mas em nome do signatário da Petição e não da Pessoa Jurídica que este supostamente representa.

Isto posto, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO e, assim, passo à análise do pedido.
 
2. DO MÉRITO
Como explicitado, a impugnação do Requerente se volta contra o preço estimado do certame e, a partir da premissa da inexequibilidade, sugere a

alteração do valor da licitação por meio da alteração da metodologia usada para formalização do preço estimado.
Como se verá a seguir, não merece prosperar a irresignação do Requerente e a sugestão apresentada destoa da marco normativo que rege a

matéria.
Antes de adentrar no mérito da impugnação, faço breves considerações acerca da alegação de eventual inobservância a princípios

administrativos.
A análise de diversos processos licitatórios nos permite verificar que é praxe entre os licitantes - que se insurgem contra o edital (impugnação)

ou contra o resultado da licitação (recursos) - alegarem a ofensa a algum princípio caro à Administração.
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Quase sempre se alega que houve desobediência a um ou vários dos princípios a seguir listados: legalidade; proporcionalidade; razoabilidade;
competitividade e/ou vantajosidade. Na quase unanimidade das vezes, a alegação é vaga, sem conteúdo lógico ou jurídico, sem que se demonstre, ainda que
minimamente, a subsunção entre o que se aduz e a inobservância alegada.

É o que ocorre, como se verá nas próximas linhas, no presente caso.
Ora, como cediço, as pesquisas de preços realizadas nas fases preliminares das compras públicas são vocacionadas a formalizar o preço médio

estimado da futura contratação e devem garantir que o valor do futuro contrato não seja subestimado (inexequível) ou super estimado (superfaturado).
Enquanto o último pode configurar crime, ato improbo e danoso ao etário, o primeiro pode induzir o certame à deserção, retardando a satisfação

do interesse público. Ambas as situações são absolutamente indesejáveis por causarem prejuízos à Administração.
Sabedor das dificuldades de transitar entre as duas balizas (inexequibilidade e superfaturamento), o legislador põe a serviço da administração

normas que determinam como a pesquisa de preços deve ser realizada (cito IN 73/2020 e 65/2021). Ademais, a Corte de Contas da União é pródiga em expedir
recomendações acerca do tema, sempre no afã de reduzir eventuais subjetividades na pesquisa de preços.

Nestes termos, o TCU adverte que a coleta de preços deve sempre estar embasada numa "cesta de preços aceitáveis" que, em linhas gerais,
representa preços colhidos em múltiplas fontes, que traduzam valores atuais, colhidos em compras que tenham objetos similares, sempre considerando as nuances
do caso concreto.

Neste sentido, é válido citar os seguintes acórdãos:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:

[...]

9.5. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar ao Ministério da Economia, devendo esse órgão estender para toda a
Administração Pública por intermédio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, em atenção às disposições da
Instrução Normativa 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão) :

9.5.1. as pesquisas de preços para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma "cesta de preços",
devendo dar preferência para preços públicos, oriundos de outros certames;

9.5.2. a pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na extrema ausência de preços
públicos ou cestas de preços referenciais; (Acórdão 1875/2021 - Plenário)

________

1.5.4.2. os certames licitatórios, ante o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, assim como
no art. 3º, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019, devem ser precedidos de pesquisa de preços com base em cesta de preços aceitáveis,
tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos,
sistemas de compras (Comprasnet) , valores registrados em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou
vigentes e compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; (Acórdão 817/2021 -
Plenário)

________

9.5.2. tendo em vista o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, assim como no art. 3º,
inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019, realize pesquisa de preços prévia à licitação com base em cesta de preços aceitáveis, tais como
os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de
compras (Comprasnet) , valores registrados em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras
e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes; (Acórdão 214/2020 - Plenário)

________

9.3.3. condicione a prorrogação do contrato, após sua vigência inicial de 12 meses, à demonstração da razoabilidade dos preços pactuados,
por meio de ampla pesquisa de mercado, baseada em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com
fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de entes públicos, sistemas públicos de compras, valores registrados
em atas de registro de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2637/2015-TCU-Plenário (relator o
ministro Bruno Dantas). (Acórdão 376/2018 - Plenário)

________

9.4.1. adeque seu normativo interno EAG-10, que rege os procedimentos licitatórios, à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão
2170/2007-TCU-Plenário, 819/2009-TCU-Plenário e 2.637/2015-TCU-Plenário, no que se refere à elaboração de orçamentos estimados
com base em "cesta de preços aceitáveis", de modo a sempre considerar valores obtidos em outras contratações públicas,
concomitantemente à pesquisa de preços junto a empresas do ramo; (Acórdão 1175/2017 - Plenário)

________

O argumento de que o valor do melhor lance encontra se abaixo do orçamento estimativo e que, portanto, estaria atendido o princípio da
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração somente merece guarida quando evidenciado que a pesquisa de preços da licitação
foi feita de acordo com a melhor técnica possível para cada caso, a exemplo dos parâmetros definidos na IN 5/ 14 [atual IN 73/2020].
(Acórdão 2829/2015 - Plenário)

________

As estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas
diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet) ,
valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas
em condições idênticas ou semelhantes. (Acórdão 2637/2015 - Plenário. Informativo de Licitações e Contratos 264/2015)

________

[...] 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”. (Acórdão 863/2013)

Segundo  o FAQ1 existente na ferramenta painel de preços, do Ministério da Economia, cesta de preços aceitáveis é definida como:

Conjunto de preços obtidos junto à fornecedores, pesquisas em bases de sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou
vigentes, valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de SRP e analogia com
compras/contratações realizadas por corporações privadas.

De outro lado, em razão das seguidas manifestações do TCU, o Ministério da Economia tem expedido instruções normativas que determinam a
forma, o modo e os requisitos das pesquisas de preços nas compras públicas. Nestes termos, a IN 73/2020 aduz que:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2637/2015/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2170/2007/Plen%C3%A1rio
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Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços
em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou
contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados
no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento
convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

A doutrina também reconhece a necessidade de se utilizar de pesquisa colhida em múltiplas fontes. Neste sentido, Franklin Brasil2 aduz que:

Não há dúvidas, portanto, de que o “mito dos três orçamentos” está definitivamente desfeito no âmbito dos órgãos de controle. Pesquisa de
preços balizada apenas em cotações junto a fornecedores tem grande potencial para se tornar enviesada, viciada, superestimada. É
preciso ampliar as fontes de preços de referência, adotando o que o TCU vem chamando de “cesta de preços aceitáveis”

No mesmo sentido, Jessé Torres Pereira3 ensina que:

Três orçamentos colhidos de fornecedores não é fonte segura para estimativa do preço da licitação ou contratação, inclusive nas
contratações diretas de pequeno valor. A consulta deve, prioritariamente, tomar por base os preços constantes em bancos ou sistemas
oficiais e, ainda, os pagos pela administração pública em contratações similares anteriores, buscando-se preços de fornecedores e
anunciados em mídias especializadas em caráter complementar.

Diante do que se extrai da legislação, doutrina e jurisprudência, resta patente que a pesquisa realizada nestes autos atendeu àquilo que é exigido
da Administração Pública pelo Ordenamento Jurídico, não merecendo, pois, reparo.

Observe que a pesquisa contempla preços públicos decorrentes de licitações homologadas e de contratos em execução (o que demonstra a
viabilidade prática dos preços cotados), bem como preços das proposta da empresa que o Requerente diz representar (no que, aliás, soa ilógico o pedido
formulado, notadamente a parte em que solicita que seja considerada a proposta comercial enviada pela Claro).

Ademais, para garantir que outliers não compusessem o preço final, foram adotados métodos estatísticos, mediante a extração de média (medida
de posição/tendência central) e desvio padrão (medida de dispersão) que viabilizaram a delimitação de limite inferior (média - desvio padrão) e superior (média +
desvio padrão). Preços que não estavam dentro destas balizas foram descartados, conforme determina a boa técnica e a melhor doutrina.

Repita-se: a pesquisa contempla preços de licitações homologadas, preços de contratos em execução e propostas privadas, tudo isso devidamente
tratado por meio de critérios estatísticos em plena consonância com as determinações da Corte de Contas da União, da legislação vigente, bem como conforme
preceitua a doutrina que trata do tema.

Atendeu-se de forma insofismável e concreta, aos princípios da legalidade e da juridicidade.
De outra banda, para além da correção do ato administrativo impugnado, é preciso destacar que a argumentação apresentada pela empresa não

contempla, nem minimamente, lógica jurídica ou elementos probatórios capazes de afastar o acerto da pesquisa realizada por esta Corte.
Como é de conhecimento geral, aquele que alega tem o dever de provar os fatos ou elementos constitutivos do suposto direito. Tal regra merece

um especial destaque quando as alegações são dirigidas a contestar a higidez de atos da administração pública que, como deve ser de conhecimento geral, gozam
de presunção de legitimidade e veracidade.

Neste sentido, o Requerente que alega que os preços definidos pela administração não são exequíveis deve comprovar a alegada
inexequibilidade, apresentando elementos e provas para tanto.

Ademais, tal comprovação, caso houvesse, não deveria se referir apenas aos custos da Claro, devendo ser capaz de demonstrar que os preços são
inexequíveis a toda e qualquer empresa. O fato de uma empresa não ter condições de prestar um serviço por um preço, não induz à certeza de que ninguém o
possa fazer.

O P.E n° 04/2022, nem qualquer outro da Administração, deve se preocupar individualmente com esse ou aquele fornecedor, não sendo viável
ajustar as necessidades administrativas à realidade de cada ator do processo de compra pública. Nisso reside, concretamente, o princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado.

Lado outro, não faz sentido concentrar a pesquisa de preço nas duas empresas atualmente contratadas, como sugere o Requerente, e por mais de
um motivo:

1) a legislação exige conduta oposta, com a formalização de uma cesta de preços aceitáveis e variedade de fontes. No ponto, o pedido formulado
é juridicamente impossível e fere o princípio da legalidade;

2) se o mercado possui inúmeras empresas capazes de prestar o serviço, concentrar a pesquisa em duas apenas soa atentatório à isonomia,
moralidade e impessoalidade, princípios caros à Administração Pública;

3) como destacado pelo Requerente, a solução que se pretende contratar diverge da solução em uso no TRE. Assim, sendo solução diversa do
que existe nos contratos atuais, não vislumbro lógica em resumir a amostra da pesquisa de preço aos atuais contratos de objeto diverso;

4) a norma vigente coloca proposta privada como última das fontes de preços, usada apenas em caráter excepcional "na extrema ausência de
preços públicos ou cestas de preços referenciais".

Por fim, a experiência nos mostra, mormente no ramo da pretensa licitação, que as empresas apresentam, tanto na coleta de preços (fase interna)
quanto no registro das propostas no COMPRASNET (fase que antecede os lances do Pregão), preços muito superiores ao que efetivamente são adjudicados.

Cito os seguintes exemplos:

Licitação Órgão Preço Inicial Preço
Homologado Vencedor Link

Pregão
163/2021
(Item 4)

Aeronáutica R$ 8.433,07 R$ 4.556,33 Claro S/A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
163/2021
(Item 6)

Aeronáutica R$ 11.215,32 R$ 6.919,97 Claro S/A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
163/2021

Aeronáutica R$ 8.817,62 R$ 1.750,00 Algar Compras.gov.br - O
SITE DE

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120195&&uasg=120195&numprp=001632021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f_coduasg=&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120195&&uasg=120195&numprp=001632021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f_coduasg=&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120195&&uasg=120195&numprp=001632021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f_coduasg=&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
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(Item 9) COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
001/2021
(Item 6)

IBGE R$ 4.100,00 R$ 2.100,00 Claro S/A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
001/2021
(Item 9)

IBGE R$ 4.100,00 R$ 1.320,00
COPEL
TELECOMUNICACOES
S.A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
007/2021
(item 1)

TRT 8ª R$240.021,60 R$ 131.086,19 Claro S/A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
007/2021
(item 2)

TRT 8ª R$240.021,60 R$ 114.000,00
FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICACOES
LTDA

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

Pregão
93/2018 TCU R$

6.899.900,0000
R$
3.910.850,4000 Claro S/A

Compras.gov.br - O
SITE DE
COMPRAS DO
GOVERNO
(comprasnet.gov.br)

 
Tal prática é nociva ao interesse público, mormente nos certames com poucos participantes e baixa competitividade. Nestes casos, podem

ocorrer compras desvantajosas, a responsabilização do agente público e, solidariamente, do licitante.
Neste sentido o TCU já decidiu que:

As empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, tirando proveito de orçamentos
superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos serviços contratados, sujeitando-
se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado. (Acórdão 2262 / 2015 - Plenário)

________

Cabe aplicação de multa aos responsáveis pela elaboração do orçamento estimativo  da licitação com sobrepreço ainda que da irregularidade
não decorra dano ao erário. (Acórdão 1316/2016 - Plenário)

Por derradeiro, impende destacar que, considerando o edital que fora republicado, este Pregão foi objeto de mais de 70 pedidos de
esclarecimentos/impugnações de, pelo menos, 4 licitantes (sendo aí incluídos as três maiores empresas do ramo - Claro, Oi e Telefônica). Ainda assim, apenas o
Impugnante se insurgiu - friso: sem elementos comprobatórios - contra os preços estimados da licitação o que, ao sentir deste Pregoeiro, denota que o valor é
adequado.

Isto posto, entendo que o pedido do Requerente deve ser rejeitado.

 

3. DA CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

 

Diante do exposto, decido:
1) conhecer do pedido formulado em nome da pessoa física que assina a petição;
2) no mérito, sugiro manter incólume as disposições do Edital;
3) submeter o feito à Assessoria de Licitações sugerindo remessa à Diretoria-Geral para deliberação do Exmo. Senhor Desembargador

Presidente deste TRE-DF, dada a relevância da matéria.

 

 
Paulo Tadeu Moreira Saldanha

Pregoeiro
Matrícula 1381

 

_______________________________________________________
1 Disponível em: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/perguntas-frequentes#collapse4.
2 Preço de Referência em compras públicas. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A15454C22F015458F003AC340A
3 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto.  Mil perguntas e respostas necessárias sobre licitação e contrato administrativo na ordem jurídica
brasileira – Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 1043

Documento assinado eletronicamente por PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA, Técnico Judiciário, em 25/04/2022, às 18:17, 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 1101850 e o código CRC 6B300106.
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termohom.asp?prgcod=950167&co_no_uasg=080003&numprp=000072021&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f_coduasg=&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=30001&&uasg=30001&numprp=932018&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=932018&f_coduasg=30001&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/perguntas-frequentes#collapse4.
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15454C22F015458F003AC340A
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PROCESSO : 0001931-86.2020.6.07.8100
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações

Decisão nº 2525 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/GDG

Vistos, etc.
Acolho a proposição da Diretoria-Geral, e com suporte nas manifestações da equipe técnica da TI e nas decisões do Pregoeiro (Despachos

ASLIC 1101850 e 1101958), conheço dos Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações e, no mérito, nego as pretensões, mantendo inalterados os termos do
Edital.

Encaminhe-se à ASLIC para ciência e prosseguimento.
 

Desembargador ROBERVAL BELINATI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente, em 28/04/2022, às 10:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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código verificador 1103291 e o código CRC 8D5870B6.
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