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Esclarecimento 13/01/2021 15:51:58
 
Senhores licitantes, informamos que recebemos pedido de esclarecimento nos termos do Edital, a saber: “Conforme já enviado
e solicitado uma pesquisa de preços referente ao PE Nº 06/2020 (já suspenso por duas vezes) por preços não compatíveis com
os preços praticados no mercado, para as mercadorias de qualidade. O boletim SIMA e SIMAGRE, informa preços praticados
avista no mercado de BRASILIA-DF, em anexo enviamos uma cópia do referido. Nestes preços deverão ser incluídos impostos,
transporte, funcionários e demais encargos incidentes sobre os produtos, mais ainda o prazo de pagamento. Solicitamos que
seja feita uma nova pesquisa de mercado onde englobe os custos informados, lucro e etc.”

Fechar
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Resposta 13/01/2021 15:51:58
 
Segue a manifestação da Gerência de Pesquisa de Preços, que apreciou o referido pedido de esclarecimento: “Aportaram os
autos a esta Gerência novamente para prestação de esclarecimento relativo ao Ofício nº 29/2020, por meio do qual a empresa
alega que os preços estimados para o Pregão Eletrônico n° 06/2020 estão fora dos praticados no mercado e solicita ´que seja
feita uma nova pesquisa de mercado onde englobe os custos informados, lucro e etc". Preliminarmente, destacamos que a
pesquisa de preços foi revisada recentemente em oportunidade anterior, em observância aos parâmetros estabelecidos pela Lei
distrital nº 5.525/2015, o Decreto nº 39.453/2018 e a Portaria nº 514/2018, incluindo, sobretudo, preços praticados por Entes
Públicos atualmente e a base de dados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no Distrito Federal, de forma que é improcedente
a alegação de que os preços não são compatíveis com os praticados no mercado. Ademais, esclarecemos que os prazos de
pagamento não são passíveis de consideração na estimativa de preços, sendo tratado em item próprio do Edital, e 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 mão de obra aos prestadores de serviços e não mantém
alimentos perecíveis sem a armazenagem adequada, de forma que não há fundamento no solicitado pela empresa. Caso o
interessado discorde, solicitamos que aponte 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. Nesses termos, restituímos os autos para
conhecimento da presente manifestação e para as providências pertinentes.”

Fechar


