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01 - A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com
base nas diretrizes da Instrução Normativa (IN) SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de
2014, alterada pela IN n° 03 de 20 de abril de 2017, do mesmo Ministério, sendo
composta por dois documentos constante nos autos: a planilha de composição de
preço estimado e o relatório de preços. Em atendimento ao disposto no §1º do Art.2º da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 20 de abril de 2017, utilizou-se
prioritariamente como parâmetro a ferramenta do painel de preços, e contratações
similares pesquisadas através do comprasnet, combinando os incisos I e II, conforme
prever o citado dispositivo normativo; em atendimento ao §2º do mesmo artigo,
utilizou-se como metodologia a média dos valores obtidos na pesquisa de preços.

Não obstante a isso, entende-se que diferentes fornecedores praticam diferentes
precificações, mas que os preços praticados por uma licitante isoladamente não é
parâmetro para balizar o preço máximo estimado de um processo licitatório, como
alega a impugnante baseada em seu próprio preço; tendo sido, os valores
referenciados neste pregão, a média de pelo menos 03 (três) preços praticados
recentemente por particulares com a Administração seguindo a legislação pertinente
citada acima (salienta-se ainda, que pelo menos um dos três preços é de uma
fornecedora que trabalha com o modelo especificado, já tendo, inclusive, fornecido

para esta IFES em processos anteriores, o que corrobora que o balizamento do preço
está adequado para a especificação).

Portanto, a pesquisa de preços foi balizada pela legislação vigente e correspondem a
contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços, refletindo desta forma a
realidade do mercado para itens correspondentes ofertados à Administração Pública,
não tendo portanto que se falar em inexequibilidade de valores.

02 - A exigência contida tanto no anexo I do termo de referência (TR) como no subitem
8.7.2 do edital é a regularidade ambiental comprovada a partir da inscrição do
fabricante do item proposto no Cadastro Técnico Federal (CTF); a informação na
sequência contida no parênteses, é meramente complementar, não havendo nenhuma
alteração para a apresentação da regularidade ambiental por parte da licitante, ainda
que a instrução normativa citada tenha sofrido alterações, na atual mantém-se as
indústrias de madeira, aço, tintas e plásticos (matérias-primas utilizadas nos itens deste
processo) como atividade potencialmente poluidoras, e que devem possuir CTF para
terem suas atividades fiscalizadas pelo IBAMA. Portanto, não há nenhuma
possibilidade de confusão quanto ao requisito que deve ser cumprido e apresentado no
certame, qual seja, regularidade ambiental através de inscrição no CTF.
Vale destacar que, conforme a própria impugnante aponta a Instrução Normativa nº 06
de 15 de março de 2013 sofreu alterações pela IN nº 11 de 13 de abril de 2018, no
entanto esta última IN não é substitutiva e não retira a vigência da IN nº 06/2013 como
exposto no sítio eletrônico do IBAMA (www.ibama.gov.br). Então não há que se falar
em desatualização e como já relatado acima não há nenhuma alteração para
apresentação da regularidade ambiental por parte do licitante frente ao objeto licitado.
Dito isto, mesmo não sendo passível de confusão e não trazendo qualquer impacto na
prática sobre a regularidade ambiental exigida, será realizada a inclusão da informação
na redação dos documentos da licitação: As informações serão alteradas, incluindo-se
após a citação da IN 06/2013 a seguinte termo: “e suas alterações”.

3 - Conforme o subitem 2.3 do TR (que é anexo do edital), as exigências relacionadas
ao critério de construção dos itens em conformidade com as normas da ABNT,

referidas nas especificações, atendem ao previsto na lei 4.150/62 e são meios
objetivos de aferir a qualidade, durabilidade e segurança do bem, e, portanto,
associado ao processo licitatório de pregão eletrônico, proporcionam a aquisição mais
vantajosa para a administração pública. A vigente lei 4.150 de 21 de novembro de
1962 trata da obrigatoriedade da exigência de requisitos mínimos da ABNT.
“Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas
nos contratos de obras e compras do serviço público de execução direta,
concedida, autárquica ou de economia mista, através da Associação Brasileira
de Normas Técnicas e dá outras providências.” “Art. 1º Nos serviços públicos
concedidos pelo Govêrno Federal, assim como nos de natureza estadual e
municipal por êle subvencionados ou executados em regime de convênio, nas
obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer
repartições federais ou órgãos paraestatais, em tôdas as compras de materiais
por êles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos
ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente
chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.”
O prazo de 15 (quinze) dias, citado pela ora impugnante, está estipulado no subitem
8.7.4 do edital, e diz respeito ao envio da amostra do item da proposta vencedora, e
esta por sua vez, deve ser acompanhada do que se exige no subitem 8.7.2 do edital,
que são seus respectivos laudos e/ou certificações e/ou relatórios que, por óbvio,
devido a serem atestados do produto, devem ter sido realizados previamente, ou
seja, espera-se a proposta seja de um produto de qualidade comprovada e atestada
que tenha atendido os critérios mínimos normatizados já na sua concepção, e não o
contrário disto como traz a impugnação; não se espera de uma licitante que, somente
após vencer uma etapa de lances em um processo licitatório, inicie o processo de
conformidade técnica do item proposto; logo, é elementar para licitantes de mobiliário,
que os itens propostos já tenham sido previamente submetidos às análises que se
façam necessárias para cumprir critérios técnicos normatizados, tendo em vista estes
serem usualmente exigidos em qualquer processo de licitação nesta, e em outras
entidades, para itens deste segmento.
Por fim, constata-se que vários fabricantes oferecem ao mercado itens com
atendimento às normas exigidas, restando resguardadas a competitividade, a
isonomia e a impessoalidade no processo licitatório.

4 - Conforme previsão no subitem 3.3 do Termo de Referência o regime de
suprimento da contratação se dará por meio do Sistema de Registro de Preços, nos
termos do Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que, poderá será
adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
...
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração. (Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013).

Conforme previsto, ressaltamos que se trata de demanda estimativa, na qual a
UFPE baseada na previsão legal utiliza-se do Sistema de Registro de Preços para
contratação em tela. Ou seja, não há obrigatoriedade e nem previsão de informar os
quantitativos exatos (mínimos e máximos).
As quantidades, previstas pela UFPE, têm como base um processo de coleta de
demanda abarcando todas as unidades acadêmicas e administrativas da Instituição,
devidamente explicitado e justificado nos autos do processo administrativo. Bem
como, a justificativa de previsão de adesão de Órgãos não participantes (subitem 2.4
do TR). Por fim, ressalta-se que a utilização da Ata de Registro de Preços (ARP) por
outro Órgão é uma previsão legal e discricionária ao órgão gerenciador autorizar, bem
como também caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento.

5 - Não há nenhuma evidência neste processo que possa sustentar a argumentação
de que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega, e que usualmente são praticados
em processos similares de mobiliário, nesta e em outras instituições federais de
ensino (IFES), seja insuficiente para a entrega dos itens e seus respectivos
quantitativos que possam ser demandados na ata que se originará deste pregão.
Enfatiza- se que, como pode ser observado no subitem 1.10 do TR, os itens 05, 06,
11, 14 à 26 e 29 à 32 são de participação exclusiva de Micro Empresas e Empresas
de Pequeno Porte (ME e EPP), conforme dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº
123/2006. Também foram aplicadas cotas para participação exclusiva de ME e EPP,
conforme dispõe o art. 48, inciso III, da LC nº 123/2006, tendo sido utilizado o

percentual de 10% para os itens de ampla concorrência 01, 03, 07, 09, 12 e 27
resultando nos respectivos itens 02, 04, 08, 10, 13 e 28 exclusivos para ME e EPP.
Portanto, trata-se de um processo justo e democrático com oportunidades para
licitantes de vários portes, sendo de responsabilidade da licitante disputar itens que
efetivamente tenha capacidade de atendimento ao que é exigido.
Além disso, cabe a licitante a comprovação aos requisitos exigidos neste certame,
como as qualificações econômico-financeiras, regularidades fiscais, previdenciárias,
ambientais e trabalhistas, produtos certificados e principalmente qualificação técnica
operacional, o que presume a aptidão para o fornecimento.
Quanto aos quantitativos mínimos, reiteramos o disposto no item anterior (item 4
deste documento) quanto ao Regime de contratação através do Sistema de Registro
de Preços.
6 - Ressalta-se que, conforme a própria impugnante aponta, os itens e seus
respectivos locais de entregas constam discriminados por município no subitem 4.1
do TR. Para composição do frete, os itens da licitação foram divididos de acordo com
o município de localidade da entrega.
Todos os endereços fora do Campus Recife, compreendidos na Região Metropolitana
do Recife, estão listados no Termo de Referência.
Para a solicitação de
detalhamento dos quantitativos das unidades descentralizadas, reiteramos o disposto
no item anterior (item 4 deste documento) quanto ao Regime de contratação através
do Sistema de Registro de Preços.
Conclui-se, pois, que tendo o processo observado toda a legislação pertinente,
afastada qualquer hipótese de ilegalidade, refutados as argumentações
fundamentadamente e não tendo havido para esta licitação nenhuma outra ocorrência
alinhada a esta impugnação que pudesse ter corroborado com as colocações
elencadas, resta indeferido o pedido de alteração (exceto quanto ao desfecho do
item 02 com a inclusão do termo “e suas alterações”) e republicação do edital pelas
razões apresentadas neste pedido, salvo melhor juízo.

Recife, 12 de maio de 2020.
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