
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Resposta ao Pedido de Esclarecimento - SEJUSP/DCO                                                                                               

      Belo Horizonte, 03 de outubro de 2019.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 209/2019 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO  DE MINAS GERAIS,  por  intermédio da SECRETARIA DE ESTADO  DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado por  sua  Pregoeira, designado através da Resolução SEJUSP N° 01, de 19
de Julho de 2019 , vem, em razão DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão
em epígrafe, proposta pelo licitante “DEDETIZADORA ESTRADA REAL”, prestar os devidos esclarecimentos,
como segue:

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1451044  209/2019,  cujo  objeto  refere-se  a  “contratação  de  empresa  de  serviços  de  limpeza  e
higienização  de  caixas  d’água  e  reservatórios,  com  fornecimento  de  mão  de  obra  e  materiais,  nas
Unidades Socioeduca vas conforme descrito no Documento I" conforme explanado no e-mail em anexo
(8019822).

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento atende
às exigências previstas nos itens 3.1 e 3.2 do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para apresentação do
documento em epígrafe findou-se em 17/09/2019 e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail descrito no
instrumento convocatório no dia 16/09/2019.

3. DOS QUESTIONAMENTOS

Os ques onamentos apresentados pela empresa "DEDETIZADORA ESTRADA REAL" são:

QUESTIONAMENTO 1
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Será obrigatório a par cipação de todos os lotes?

Resposta:

Não.  Poderá o licitante escolher  qual(is)  lote(s)  pretende concorrer,  podendo levar  em
consideração a localização em que o serviço deverá ser executado, conforme descrito no item 1 - Objeto
do Anexo I - Termo de Referência.

QUESTIONAMENTO 2

Sobre o valor de referência, poderiam me fornecer?

Resposta:

Em conformidade com a Jus fica va SEJUSP/DCO (7996383) foi dispensado a publicação de
planilha de preços unitários e o valor es mado de contratação, conforme cito abaixo:

Jus fica-se para os devidos fins que não serão publicadas as planilhas de preços
unitários  e  o  valor  es mado  de  contratação  (Valor  de  Referência)  por  lote  em
relação ao  pregão eletrônico 209/2019,  processo  SEI  1690.01.0009734/2018-93,
cujo objeto é "Contratação de empresa de serviços de limpeza e higienização de
caixas d’água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais, nas
Unidades  Socioeduca vas  conforme  descrito  no  Documento  I",  haja  vista  não
cons tuir  um  dos  elementos  obrigatórios  do  processo  licitatório.  Pretende-se,
portanto, evitar que os licitantes orbitem em torno do valor de referência. Salienta-
se que as referidas planilhas constarão do bojo do processo.

Acórdãos:
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA
DO  REPRESENTADO.  APRESENTAÇÃO  DE  JUSTIFICATIVAS.  LICITAÇÃO
SUSPENSA  POR  INICIATIVA  DO  PRÓPRIO  ÓRGÃO.  NEGATIVA  DO
PROVIMENTO CAUTELAR. EXAME DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
3.  "Orçamento"  ou  "valor  orçado"  ou  "valor  de  referência"  ou
simplesmente "valor es mado" não se confunde com "preço máximo".
O  "valor  orçado",  a  depender  de  previsão  editalícia,  pode
eventualmente ser definido como o "preço máximo" a ser pra cado em
determinada licitação, mas não necessariamente. 4. Nas modalidades
licitatórias tradicionais,  de  acordo com o art.  40,  §  2º,  II,  da Lei  n.º
8.666/93, o orçamento es mado deve figurar como anexo do edital,
contemplando o preço de referência e, se for o caso, o preço máximo
que  a  Administração  se  dispõe  a  pagar.  No  caso  do  pregão,  a
jurisprudência do TCU é no sen do de que a divulgação do valor orçado
e,  se  for  o  caso,  do  preço  máximo,  caso  este  tenha  sido  fixado,  é
meramente faculta va. (Acórdão n.º 392/2011-Plenário, rel. Min. José
Jorge, 16.02.2011).

REPRESENTAÇÃO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO.  APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEI  DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO
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DE  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  COM  ALIENAÇÃO.  INCOMPATIBILIDADE
ENTRE  DISPOSITIVOS  DO  EDITAL.  CONTRATO.  EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.
1.  Na  licitação  na  modalidade  pregão,  o  orçamento  es mado  em
planilhas  de  quan ta vos  e  preços  unitários  não  cons tui  um  dos
elementos  obrigatórios  do  edital,  devendo  estar  inserido
obrigatoriamente no  bojo  do  processo rela vo ao  certame. Ficará  a
critério  do  gestor,  no  caso  concreto,  a  avaliação da oportunidade  e
conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de informar, no ato
convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para
obtê-lo. 2.  A lei  8.666/93 somente é aplicável aos pregões de forma
subsidiária.  (Acórdão  nº  114/2007,  Plenário,  rel.  Min.  Benjamin
Zymler)

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
ESTIMATIVA  DE  PREÇO.  EXIGÊNCIA  DE  ATESTADO  DE  CAPACITAÇÃO
TÉCNICA  INCOMPATÍVEL  COM  O  OBJETO  DA  LICITAÇÃO.  NÃO-
PARCELAMENTO  DO  OBJETO.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO PARA
NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. 1. A
pesquisa de preços não cons tui  mera exigência formal estabelecida
pela Lei, mas sim etapa essencial ao processo licitatório, servindo de
baliza à Administração na avaliação da razoabilidade dos preços dos
licitantes. 2. No caso de pregão, a es ma va de preços deve constar do
processo de licitação, ficando a critério do gestor a decisão de também
publicá-la no edital, ante a ausência de previsão legal expressa nesse
sen do. (Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel. Min. Marcos Vinicios
Vilaça)

Nesse sen do o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG acompanha
o  posicionamento  do  Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU,  manifestando  pela
discricionariedade da anexação do  orçamento  ao  edital  do  pregão,  entendendo
também ser necessária, apenas, a ampla cotação do preço unitário dos produtos
licitados,  na  fase  interna  do  procedimento  licitatório,  não  necessitando  estar
publicado como anexo do edital, conforme decisão da Denúncia n° 898504 - BRASIL.
Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerias. Denúncia n.898504, Plenário, rel.
Conselheiro Cláudio Couto Terrão.
Ainda sobre essa questão, no julgado da auditoria n° 923944, "a divulgação dos
orçamentos é faculdade da Administração, a teor do disposto no inciso III do art. 3°
da Lei n° 10.520, de 2002, porquanto o disposi vo estatui apenas a necessidade de
o orçamento  fazer  parte  dos  autos do  processo licitatório".  BRASIL-  Tribunal  de
Contas do Estado de Minas Gerais, Auditoria N.923944, Plenário, rel. Conselheiro
Gilberto Diniz
Além disso, a alínea e, I, art. 6° do Decreto Estadual 44.786/2008 dispõe que:

Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
I  -  caberá  à  unidade  solicitante,  que  em  caso  de  necessidade  será
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auxiliada pela área de suprimento,  elaborar o termo de referência e
iniciar o processo, com as seguintes especificações:

[...]
e) preços unitário e global es mados para cada item, mesmo quando
se tratar de julgamento pelo valor global do lote, como referência para
o  julgamento  do  pregoeiro,  mesmo  que  não  constem  do  edital
respecƟvo;
[...].

Assim,  como  não  há  previsão  da  obrigatoriedade  do  orçamento  es mado  em
planilhas  de  quan ta vos  e  preços  unitários  constarem  do  edital  na
regulamentação  específica  do  pregão  em  Minas  Gerais,  ficará  sob  o  juízo
discricionário  do  administrador  público  a  decisão  de  incluir  ou  não  o  valor  de
referência.
Desta forma, em defesa dos princípios da economicidade e da eficiência, decide-se
pela  não  divulgação  do  valor  de  referência  neste  certame   a  fim  de  alcançar
melhores resultados na negociação entre pregoeiro e licitante.

Sem mais  para  o momento,  reitero os  votos  de es ma e  consideração  e  me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Francielle de Souza Florido

Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
03/10/2019, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 8020011 e o código CRC 2670328A.

Referência: Processo nº 1690.01.0009734/2018-93 SEI nº 8020011
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SEAP - Comissão Permanente de Licitação

De: Dedetizadora Estrada Real <dedetizadoraestradareal@yahoo.com>
Enviado em: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 16:42
Para: SEAP - Comissão Permanente de Licitação
Cc: WILSON FERREIRA
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2019 Dedetização

Prezados 
 
Gostaria de um esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2019 PROCESSO DE 
COMPRA Nº 1451044 209/2019 com relação aos itens, será obrigatório a participação 
de todos os lotes? 
Sobre o valor referencia, poderiam me fornecer? 
 
 
Obrigado! 
 
 
 
Otaviane 
Gestora de Vendas 
(31) 98779-2815 

 
Para 
ajud
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prot
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 DEDETIZADORA ESTRADA REAL 
(31) 3561-7154 

http://www.dedetizadoraestradareal.com 

 
 
 


