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Esclarecimento 13/01/2021 15:53:02
 
O preço estimado para os itens licitados se encontra fora da realidade do mercado, os preços estão abaixo do custo de
produção, lembrando que existe os custos tributários, armazenagem, logística (entregas em 700 escolas ponto a ponto) demora
para pagamento dos produtos fornecidos que gera custos(60 dias no mínimo). Após análises dos pontos elencados acima, qual
foi o mecanismo utilizado para chegar ao preço estimado? Foi frisado na coleta de preços que a entrega seria ponto a ponto?
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Resposta 13/01/2021 15:53:02
 
Considerando o teor do questionamento, os autos foram submetidos Gerência de Pesquisa de Preços, ao setor responsável pela
elaboração da pesquisa de preços, que assim se manifestou: “Os autos retornaram a esta Gerência para análise e manifestação
quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa xxxxxxxxxxxxx, a qual questiona, in verbis: O preço estimado
para os itens licitados se encontra fora da realidade do mercado, os preços estão abaixo do custo de produção, lembrando que
existe os custos tributários, armazenagem, logística (entregas em 700 escolas ponto a ponto) demora para pagamento dos
produtos fornecidos que gera custos (60 dias no mínimo). Após análises dos pontos elencados acima, qual foi o mecanismo
utilizado para chegar ao preço estimado? Foi frisado na coleta de preços que a entrega seria ponto a ponto? Diante disso,
informamos que o mecanismo para se chegar ao preços estimado está preceituado na Lei distrital nº 5.525/2015, no Decreto nº
39.453/2018 e na Portaria nº 514/2018. Esclarecemos, também, conforme já abordado em oportunidades anteriores, referente
à aquisição de cortes de frango e ovos (Processo nº 00080-00198050/2020-81, despacho 53770296), que, na entrega porta a
porta, o preço pago por esta Secretaria deve ser menor do que o preço de venda do mesmo produto em um atacadista (que
recebe mercadorias com frequência semelhante a entrega às escolas da rede pública). Em complemento, elucidamos que os
custos apontados já estão embutidos nos preços públicos coletados, já que a administração pública não sonega tributos, não
retira o produto no fabricante com veículos próprios, não disponibiliza não de obra aos prestadores de serviços e não mantém
alimentos perecíveis sem a armazenagem adequada. Caso o interessado discorde, solicitamos que aponte elementos que
comprovem tais alegações ou apresente um contrato público de alimentos em que a administração pública não incluiu tributos
no preço publicado, retirou o produto no fabricante e/ou não teve custos de logística considerado no preço da contratação,
mantendo alimentos perecíveis sem a armazenagem adequada. Ademais, reiteramos o constante no despacho 31329830 da
nossa pesquisa de preços anterior, no qual citamos o Relatório 31280065 da Controladoria-Geral da União (CGU) que trata de
auditoria sobre o PAE/DF de 2017 a 2019 e evidencia, dentre outros aspectos, que as licitações são desertas ou fracassam por
restrições excessivas do produto a ser adquirido por esta Secretaria e por tratamento desigual entre os licitantes como apontado
no trecho da pág. 22: Contudo, o mesmo rigor não foi aplicado na análise dos laudos laboratoriais da JUNO VELOSO, tendo vista
que apresentou laudo com valores que não se adequavam às exigências impostas pela SEEDF no Edital do Processo
080.007.777/2017, Pregão Eletrônico (SRP) n° 28/2017, uma vez que a empresa JUNO VELOSO também apresentou gêneros
alimentícios em desacordo com especificações do Edital e, mesmo assim, a empresa teve sua proposta aceita, em situação
oposta a da empresa Horto Central Marataízes Ltda, citada anteriormente. Em outro trecho da pág. 29 comenta especificamente
o custo das entregas exigidas em edital pela Secretaria: Ainda que se considere o valor de R$ 1,20 do frete especificado pela
JUNO VELOSO nas propostas comerciais de carne de frango e carne suína, os valores praticados no Pregão 28/2017 ficam mais
de 60% superiores aos outros vencidos pela JUNO VELOSO. Ante o exposto, entende-se que a pesquisa de preços foi realizada
em observância às normas vigentes e refletem os preços praticados no mercado, de forma que encaminhamos os autos para
conhecimento e as providências que julgar necessárias”.
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