
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Recife, 09 de outubro de 2015.

OFÍCIO CIRCULAR COLI Nº 044/2015

Senhor Licitante,

Em resposta ao questionamento formulado pela empresa Gazin Industria e Com de Moveis e
Eletrodomésticos Ltda., CNPJ: 77.941.490/0195-06, referente ao Processo Licitatório nº 71/2015, Pre-
gão (eletrônico) nº 42/15, enviado em 08/10/15, para o e-mail da Comissão de Licitação do Tribunal de
Contas de Pernambuco coli@tce.pe.gov.br,  transcrevemos o respectivo questionamento, bem como a res-
posta do setor técnico responsável – DGDF (Divisão de Gestão de Desenvolvimento Funcional) do TCE-
PE, a seguir: 

Questionamento:

“Senhores(as),

Referente ao Pregão Eletronico  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2015 PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº
42/2015, vimos informar da defasagem dos preços estimados apresentados nos termos de referencia do
edital, seria interessante promover uma nova coleta de preços, pois verificamos, so o lote 03 que consta
o valor de R$ 2.500,00, na loja eletrônica da Phllips que detém o menor preço o TV de 50 Smart custa
R$ 3.299,00 e nos sites de venda online o valor mais barato é de R$ 3.500,00, por tanto se faz necessário
uma  nova  cotação  para  ajustamento  dos  valores,  porque,  da  forma  como  está  ,não  haverá  preço
compativel com as especificações exigidas podendo frustrar a abertura do item para lance.
Com certeza, se algum licitante oferecer preço dentro do estimado no edital a especificação da proposta
e o equipamento não estará atendendo as especificações exigidas.”

Resposta:
Quanto aos preços de referência adotados para o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2015, PREGÃO
(ELETRÔNICO) Nº 42/2015 informamos que partimos de uma análise de valores de mercado de várias
empresas  no Brasil.  Os valores praticados em média estão de acordo com o estabelecido em edital.
Esperamos que haja uma grande participação das empresas.

Uma vez respondido o questionamento em pauta, colocamo-nos à disposição para dirimir outras
dúvidas que eventualmente ocorram.

Atenciosamente,

NELUSKA GUSMÃO DE MELLO SANTOS 
Pregoeira

À Empresa 
Gazin Industria e Com de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ: 77.941.490/0195-06 
J. Alfredo
Representante NE
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