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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

PROCESSO Nº 2642633/2021

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada no

fornecimento de equipamentos de informática para uso da sede e inspetorias do Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão.

EMPRESA SOLICITANTE

Empresa M DOS M D ARAÚJO, CNPJ nº 01.485.345/0001-45, estabelecida

na cidade de São Luís/MA, com sede na AV LOURENÇO VIEIRA DA SILVA, QD 55, Nº

06, PVMT 01, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUÍS – MA.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Verifica-se que a empresa M DOS M D ARAÚJO solicitou esclarecimento à

esta instituição no dia 13 de agosto de 2021.

Com base no subitem 20.5 do Edital, “Os pedidos de esclarecimentos

referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital”.

A requerente solicita esclarecimento acerca do valor de referência do referido

processo licitatório.
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DA RESPOSTA

A empresa solicitante do pedido de ESCLARECIMENTO questiona acerca do

valor estimado pela administração pública alegando tratar-se de preços unitários abaixos dos

valores de mercado.

No entanto, na fase interna da licitação foi realizada ampla pesquisa de

mercado baseada em fornecedores especializados, conforme anexo que consta neste

esclarecimento do departamento administrativo, responsavél por realizar as cotações deste

Conselho.

Desse modo, é importante registrar que três empresas responderam os emails

com os valores praticados no mercado.

Além disso, há jurisprudência do TCU no sentido de que a realização da

pesquisa de preço, previamente à fase externa da licitação, é uma exigência para todos os

procedimentos licitatórios, consistindo essa pesquisa de um mínimo de três orçamentos de

fornecedores distintos (Acórdão nº 4.013/2008-TCU-Plenário, Acórdão nº 1.547/2007-TCU-

Plenário).

Inclusive, o TCU, em diversas oportunidades, defendeu a utilização da cotação

junto ao mercado como forma preferencial de pesquisa destinada à definir o orçamento

estimado, conforme se denota do Acórdão nº 3.026/2010 – Plenário, cujo Voto consignou que

“a jurisprudência do TCU é no sentido de que antes da fase externa da licitação há que se

fazer pesquisa de preço para que se obtenha, no mínimo, três orçamentos de fornecedores

distintos (Acórdão nº 4.013/2008-TCU-Plenário, Acórdão nº 1.547/2007-TCU-Plenário)”.
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Portanto informamos que o valor indicado no Edital reflete os valores obtidos

na cotação de preços apresentadas pelas empresas na fase interna do certame.

São Luis, 18 de Agosto de 2021

Atenciosamente.

MARCELO CAETANO BRAGA MUNIZ
Pregoeiro
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Protocolo Nº 2642633/2021

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de

informática para uso da sede e inspetorias deste Conselho.

JUSTIFICATIVA DE LICITAÇÃO

I) JUSTIFICATIVA

O valor global do processo licitatório foi ofertado por pesquisas de mercado de

preço diante de pedidos de proposta enviadas por e-mail de acordo com TR enviado

para diversas empresas na qual recebemos propostas de 3 empresas.

Nesse ambiente, após pesquisa realizada pelo CREA/MA, conforme e-mails

anexados em processo verifica-se que a proposta de preço apresentada pelas

empresas Varejão Galb Eireli, LL Comercio e Representações LTDA, Inovar

Móveis e Suprimentos, com valor global de R$ 345.666,67 (trezentos e quarenta e

cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reias e sessenta e sete centavos), encontra-

se de acordo com os valores praticados no mercado, e se apresenta de maneira

bem vantajosa para o CREA/MA, inclusive, quanto às condições de oferecimento do

serviço mencionadas nas especificações do processo.
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II) DA CONCLUSÃO

Desse modo, justifica-se que tomamos as devidas providencias de acordo

com a LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 que institui normas para licitações e

contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Com isso afirmamos que as empresas estão dentro do praticado no mercado

e por possuir as especificações exigidas no certame.

                                                                               São Luís, 18 de agosto de 2021.

_______________________________
Marcus Vinicius Ferreira de Almeida

Assessor Administro – CREA/MA


