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Esclarecimento 12/05/2021 10:42:43
 
Em análise ao processo Pregão Eletrônico nº 08/2021 notamos que os valores estão abaixo do praticado no mercado,
gostaríamos de saber se será aceito valores acima dos valores de referência?
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Resposta 12/05/2021 10:42:43
 
Para esclarecimento quanto a dúvida da empresa, encaminhamos a solicitação ao setor responsável pela pesquisa de preços
para manifestação acerca dos valores estimados estarem abaixo do praticado no mercado, que assim se manifestou:
“Vieram os autos a esta Gerência, para manifestação quanto ao pedido de esclarecimento feito pela empresa G&G Brasil
Foods (61610626), em que afirma que os preços estimados constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 08/2021 estariam
abaixo dos praticados no mercado. No que concerne à estimativa de custos, informamos que a atuação desta Gerência está
adstrita aos parâmetros estabelecidos na Lei distrital nº 5.525/2015, no Decreto nº 39.453/2018 e na Portaria nº 514/2018,
que regulamentam os procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços no âmbito do Distrito
Federal, observando as diretrizes constantes no Termo de Referência, bem como nas orientações dos órgãos de controle.
Informamos, também, que a pesquisa de preços se encontra em plena validade e que os dados que embasaram a pesquisa
foram obtidos a partir de fontes idôneas, tais como Painel Mapa de Preços da Secretaria de Economia e a ferramenta Banco
de Preços, conforme documentado nos autos do Processo Administrativo, tendo por base ampla amostra, oriunda de preços
de pregões homologados, inclusive no mês de fevereiro, praticados por Entes Públicos atualmente, e da base de dados de
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no DF, nos 180 anteriores a extração do relatório”. Com relação a ponto de aceitação de
valores superiores ao estimado no Edital, informamos que conforme estabelecido no Edital, no subitem 13.9 não serão
aceitos valores superiores ao estimado estabelecido no Edital, conforme segue: “13.9 Não serão aceitas propostas que
apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem
valores globais e unitários acima do estimado”.
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