
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 065/2018 
  

Prezados Senhores, 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos da empresa “Vidraçaria Valdes LTDA – ME” 
em que questiona os valores do Termo de Referência do Pregão supracitado e solicita 
a recomposição dos valores, cumpre-nos a responder: 

 

Resposta: Prezados Senhores Licitantes, em respeito ao questionamento realizado 
pelo nobre licitante onde alega que os valores cotados para o Pregão em questão es-
tão abaixo do praticado pelo mercado, esta Comissão esclarece que tais valores foram 
encontrados após a obtenção de orçamentos em 7 (sete) empresas da região que atu-
am no ramo, 2 (duas) atas de registro de preços com o mesmo objeto, sendo uma de 
Primavera do Leste e outra do município de Matupá – MT, e 1 (um) banco de preços. 

Desta forma, obtivemos um total de 10 (dez) referenciais de valores, for-
mando a “cesta de preços” para se chegar ao valor base para o Pregão, vide Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 

Vale ressaltar que tal metodologia para formação dos valores de referência 
se dá em atenção a entendimentos pacificados pelos diversos órgãos de controle, po-
demos citar como exemplos o Acórdão nº 1548 de 2018 do TCU, proferido em sessão 
no dia 04 de julho de 2018; a Resolução de Consulta nº 20 de 2016 do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso; e por fim o Decreto 1.662 de 13 de julho de 2017 
da própria Prefeitura de Primavera do Leste - MT. 

Portanto, não há que se falar em recomposição de preços, pois o Pregão 
nº 065/2018 está em conformidade com todos os ditames legais. Destaca-se que se tal 
pedido fosse acatado o certame se tornaria demasiado oneroso para a Administração 
Pública, uma vez que seria necessária a realização de novas buscas de preços no 
mercado e a remodelação de todo o Processo em questão, o qual contrariaria o princí-
pio da eficiência. 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimen-
tos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro Oficial 

*Original assinado nos autos do processo 


