
  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

    
PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 103103103103/201/201/201/2015555    
PPPPAEAEAEAE N.  N.  N.  N. 44447777.5.5.5.592929292////2012012012015555    
 
QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:QUESTIONAMENTO:    
 
“Venho através desta solicitar a V.Sas que seja feita nova pesquisa de preços nos 
itens a serem licitados no certame, pois os mesmos estão com os preços defasados 
com esta alta do dólar.” 

Diante do pregão 103/2015 em seu Item 04, viemos solicitar a revisão dos preços de 
referencia, pois desde o ultimo pregão 12/2015 que ocorreu 26/02/2015 teve grandes 
reajustes de preço, devido ao aumento do preço do combustível, energia elétrica e 
principalmente a taxa do Dólar. 

Portanto sugerimos ao TRESC a consultar as ultimas licitações ocorridas para 
aquisição deste produto e reavaliar seu preço estimado, abaixo iremos apresentar 
alguns pregões que ocorreram recentemente: 
 
Pregão: 54/2015 
UASG: 980301  
Preço de venda: R$ 7,20 

Pregão: 142/2015  
UASG: 154051 
Preço de venda: R$ 4,00 

Pregão: 10092/2015  
UASG: 925998 
Preço de venda: R$ 2,80 

Pregão: 65/2015  
UASG: 154054 
Preço de venda: R$ 3,99 

Pregão: 147/2015  
UASG: 250052 
Preço de venda: R$ 3,11 

Pregão: 16/2014  
UASG: 254422 
Preço de venda: R$ 4,54 

Portando desde já solicitamos a suspensão do pregão para revisão de preços ou pelo 
menos uma altera~]ao em seu preço de referência.” 

 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:    
    
Prezado Senhor, 
 
Conforme consta nas págs. 33-34 dos autos do Pregão Eletrônico n. 103/2015 do 
TRESC (PAE n. 47.592/2015), os valores máximos estimados para os Itens 1, 2, 4, 5 e 
6 do referido Pregão (ANEXO II do edital) foram obtidos a partir dos menores valores 
de mercado e, para o item 3, a partir da média dos preços pesquisados.  
Especialmente em relação ao item 4 (ANEXO II do edital), o menor valor de mercado 
obtido foi extraído da Ata de Registro de Preços n. 023/2015 do TRESC (Pregão 
Eletrônico n. 012/2015), que possui vigência até 31/05/2016, razão pela qual serão 
mantidos. 
 
Atenciosamente, 
 
Maurício Aires Teixeira 
Pregoeiro designado para o PE n. 103/2015 do TRESC 


