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Brasília, 19 de julho de 2018; 197º  da Independência e 130º  da República.

 

MICHEL TEMER

Joaquim Silva e Luna

(DOU - Seção 2 nº  139, de 20 de julho de 2018)

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XIII, da Constituição, resolve:

 

NOMEAR, a partir de 31 de julho de 2018, por necessidade do serviço os seguintes oficiais-generais do Comando do Exército:

 

General de Divisão Combatente CARLOS ALBERTO MACIEL TEIXEIRA para exercer o cargo de Subchefede Coordenação de
Logística e Mobilização do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, ficando exonerado, ex officio, do cargo de Subchefe de
Integração Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;

 

General de Divisão Combatente PEDRO PAULO DE MELLO BRAGA para exercer o cargo de Subchefe de Política e Estratégia do
EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas, ficando exonerado, ex officio, do cargo de Subchefe de Organismos Americanos do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

 

Brasília, 19 de julho de 2018; 197º  da Independência e 130º  da República.

 

MICHEL TEMER

Joaquim Silva e Luna

 

(DOU - Seção 2 nº  139, de 20 de julho de 2018)

 

b. ORIENTAÇÃO NORMATIVA

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº  6/ DEADI/SEORI/SG/MD, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

 

Dispõe sobre a realização de pesquisa de preços
na área de atuação do Departamento de
Administração Interna, no âmbito da administração
central do Ministério da Defesa.

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA , no uso das atribuições que lhe são conferidas nos
incisos I e II do art. 56 do Anexo VIII da Portaria Normativa nº  564/MD, de 12 de março de 2014, combinadas com os incisos I e III do
art. 35 do Anexo I do Decreto nº  8.978, de 1º  de fevereiro de 2017, tendo em vista as disposições estabelecidas na Lei no  8.666, de 21
de junho de 1993, especialmente as constantes dos arts. 7º , § 2º , II, 40, X, e 43, IV, na Instrução Normativa SLTI/MP nº  5, de 27 de
junho de 2014, e no seu respectivo Caderno de Logística, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e a Orientação
Normativa AGU nº  17/2009, e considerando o que consta do Processo nº  60580.000006/2018-62, resolve:

 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º   Esta Orientação Normativa dispõe sobre os procedimentos atinentes à realização de pesquisa de preços na área de atuação do
Departamento de Administração Interna, em processos de aquisição e contratação no âmbito da administração central do Ministério da
Defesa.
 

Art. 2º   O procedimento administrativo de pesquisa de preços deverá ser capaz de subsidiar a tomada de decisões nos seguintes aspectos
básicos:
 

I - definição adequada de uma das modalidades de licitação previstas na Lei no  8.666, de 21 de junho de 1993;
 

II - avaliação quanto à existência de disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa estimada;
 

III - aplicação ou não dos benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, previstos na Lei Complementar no  123, de 14 de
dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto no  8.538, de 6 de outubro de 2015;
 

IV - seleção dos meios de publicação dos editais;
 

V - caracterização da situação de aquisição e contratação direta, sem licitação, via dispensa de licitação (incisos I e II do art. 24 da Lei no

8.666, de 1993);
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VI - formulação de justificativa do preço na aquisição e contratação direta efetiva via dispensa (incisos III a XXXV do art. 24 da Lei no

8.666, de 1993) ou inexigibilidade de licitação;
 

VII - fixação de um parâmetro objetivo (valor referencial ou valor máximo) para o julgamento das propostas apresentadas nos
procedimentos licitatórios; e
 

VIII - verificação da vantagem e da economicidade da adesão à ata de registro de preços como órgão não participante, nos termos do art.
22 do Decreto no  7.892, de 23 de janeiro de 2013.
 

Art. 3º   A realização da pesquisa de preços deverá ser criteriosa, de forma a permitir a definição de um valor estimado ou máximo
adequado e fidedigno, em comparação aos preços praticados no mercado, contribuindo, assim, na busca pela competitividade e,
consequentemente, pela economicidade e pela eficiência na aplicação dos recursos públicos.
 

Art. 4º   Para os fins desta Orientação Normativa, aplicam-se os seguintes conceitos:
 

I - autoridade competente para prestar justificativas no âmbito da presente Orientação Normativa: servidor/militar que ocupa a função de
Coordenador de Licitação e Contratos na Gerência de Orçamento e Finanças do Departamento de Administração Interna da administração
central do Ministério da Defesa, exceto para as aquisições e contratações abrangidas pela Instrução Normativa SLTI/MP no  4, de 11 de
setembro de 2014, de competência do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Orçamento e Organização
Institucional do Ministério da Defesa;
 

II - autoridade homologadora de justificativas: Gerente de Orçamento e Finanças do Departamento de Administração Interna, na qualidade
de Ordenador de Despesas da Secretaria de Orçamento e Organização Institucional, exceto para as aquisições/contratações abrangidas
pela Instrução Normativa SLTI/MP no  4, de 2014, de competência do Departamento de Tecnologia da Informação;
 

III - coeficiente de variação: é uma medida padronizada de dispersão de distribuição de frequências, sendo frequentemente expresso
como uma porcentagem e definido como a razão do desvio padrão pela média, multiplicado por cem;
 

IV - desvio padrão: é uma medida que indica a dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média;
 

V - distribuição heterogênea: é aquela cujo coeficiente de variação for acima de trinta por cento, caracterizando uma elevada dispersão;
 

VI - distribuição homogênea: é aquela em que o coeficiente de variação for menor que trinta por cento, caracterizando uma baixa ou
média dispersão;
 

VII - média: é a soma de todas as medições divididas pelo número de observações no conjunto de dados e, em razão de ser suscetível
aos valores extremos, a média normalmente é utilizada quando os dados são distribuídos de forma homogênea;
 

VIII - mediana: é o valor do meio que separa a metade maior da metade menor no conjunto de dados e, por ser menos influenciada por
valores muito altos ou muito baixos, a mediana pode ser adotada em casos onde os dados são distribuídos de forma mais heterogênea e
com um número pequeno de observações;
 

IX - menor preço: é a proposta/cotação de menor valor monetário, devendo ser utilizado apenas quando, por motivo justificável, não for
mais vantajoso fazer uso da média ou da mediana;
 

X - painel de preços: é o sistema informatizado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que disponibiliza dados e
informações de compras públicas homologadas no Comprasnet, disponível no endereço eletrônico paineldeprecos.planejamento.gov.br;
 

XI - pesquisa de mercado: é o procedimento para verificação das exigências e condições do mercado fornecedor do objeto a licitar, tais
como: especificação, qualidade, desempenho, prazos de entrega, prestação, execução e garantia;
 

XII - pesquisa de preços: é o procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir
despesas decorrentes de contratação pública, que serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação;
 

XIII - preços manifestadamente inexequíveis: são aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato;
 

XIV - preço ou proposta válida: é aquele(a) formalmente encaminhado(a) e assinado(a) por representante legal da empresa, que contemple
todas as especificações e exigências afetas ao objeto, descritas nas solicitações elaboradas e encaminhadas pelas áreas demandantes
desta administração central, além do prazo de validade;
 

XV - preço de referência, valor referencial ou valor estimado: é o valor obtido na pesquisa de preços; e
 

XVI - valor máximo: é o maior preço aceitável para a aquisição/contratação.

 

CAPÍTULO II
PESQUISA DE PREÇOS PARA AS MODALIDADES LICITATÓRIAS
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Art. 5º   A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
 

I - painel de preços;
 

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos cento e oitenta dias anteriores à data da pesquisa de
preços;
 

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora
de acesso; ou
 

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
 

§ 1º   Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II, e demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência, bem
como a eventual impossibilidade de utilização destes parâmetros prioritários.
 

§ 2º   Independentemente do(s) parâmetro(s) utilizado(s), a pesquisa de preços deverá ser composta por, no mínimo, três preços ou
cotações (válidas).
 

§ 3º   Excepcionalmente, mediante justificativa do Coordenador de Licitação e Contratos, devidamente homologada pelo Ordenador de
Despesas, será admitido o resultado da pesquisa com menos de três preços ou fornecedores, considerando-se para isto apenas preços
ou cotações válidas.
 

§ 4º  A justificativa referida no § 3º  deverá ser apresentada por equipe de planejamento da contratação ou setor com competência
correspondente, com submissão ao Departamento de Tecnologia da Informação, na hipótese de procedimento regido pela Instrução
Normativa SLTI no  4, de 2014.
 

Art. 6º   Com respeito aos parâmetros mencionados no art. 5º  deverão ser observados os seguintes aspectos:
 

I - para o parâmetro painel de preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br:
 

a) deve-se proceder à análise qualitativa das informações obtidas, observando se há identidade do objeto pesquisado com aquele que se
busca adquirir e contratar e se há similaridade nas condições da aquisição/contratação, tais como quantitativo dos itens, unidade de
fornecimento, existência de um único ou de múltiplos locais de entrega e exigência de garantia contratual; e
 

b) deve-se fazer constar dos autos o relatório detalhado gerado automaticamente pela ferramenta após a definição dos parâmetros
escolhidos para a pesquisa;
 

II - para o parâmetro contratações similares de outros entes públicos:
 

a) viabiliza-se a obtenção de preços por meio de outros sítios governamentais que não o portal de compras
(www.comprasgovernamentais.gov.br), ou mesmo por intermédio de documentos físicos que comprovem que a contratação se deu por
ente público;
 

b) deve-se proceder à análise qualitativa das informações obtidas, observando se há identidade do objeto pesquisado com aquele que se
busca adquirir e contratar e se há similaridade de condições da aquisição/contratação, como quantitativo dos itens, existência de um único
ou de múltiplos locais de entrega, exigência de garantia contratual, etc.;
 

c) o prazo de cento e oitenta dias refere-se ao tempo transcorrido entre as datas de conclusão da contratação/contrato administrativo e de
realização da pesquisa de preços, ocasião em que, nos casos de serviços continuados em que tenha havido prorrogação contratual, o
prazo de cento e oitenta dias será computado a partir do final da vigência do último termo aditivo, devendo ser observados os valores
atualizados, praticados após a última repactuação; e
 

d) deve-se fazer constar dos autos uma cópia da nota de empenho (ou documento legalmente aceito), do contrato celebrado e do último
termo aditivo, se houver, além de outros documentos complementares, quando for o caso;
 

III - para o parâmetro pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que
contenha a data e hora de acesso:
 

a) deve-se proceder à análise qualitativa das informações obtidas, observando se há identidade do objeto pesquisado com aquele que se
busca adquirir/contratar e se há similaridade de condições da aquisição/contratação, como quantitativo dos itens, existência de um único
ou de múltiplos locais de entrega, exigência de garantia contratual, entre outros;
 

b) as cotações obtidas não devem ultrapassar o prazo de cento e oitenta dias, quando comparadas entre si;
 

c) não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação de vendas;
 

d) o parâmetro mídia especializada não está vinculado, necessariamente, à consulta em um portal na Internet, sendo possível o uso de
outros meios, tais como jornais, revistas e estudos, desde que haja um notório e amplo reconhecimento no âmbito que atua, como a tabela
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); e

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br
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e) deve-se fazer constar dos autos os parâmetros utilizados para a pesquisa, o servidor responsável, a data e o horário, a tela da página
da web, o endereço do sítio eletrônico, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do fornecedor, além de outros documentos
complementares, quando for o caso;
 

IV - para o parâmetro pesquisa com fornecedores:
 

a) a solicitação da cotação de preços deve ser formal, preferencialmente por intermédio do envio de e-mail, e deve conter todos os
fatores necessários para a formulação do preço, como especificações detalhadas, prazo e localidade de entrega;
 

b) a solicitação da cotação de preços deverá ser encaminhada para o maior número possível de fornecedores, conferindo a eles o mesmo
prazo para resposta, devendo este ser compatível com a complexidade do objeto a ser licitado e não inferior a cinco dias úteis (parágrafo
único do art. 3º  da IN no  5/SLTI/MP, de 2014);

 

c) objetivando estabelecer um padrão aos documentos referentes às cotações, evitando variações que possam comprometer o processo
de análise crítica dos preços coletados, será adotado o modelo de solicitação de cotação constante do Anexo “C” a esta Orientação
Normativa;
 

d) caso não seja obtido o número mínimo de três cotações, as solicitações deverão ser reiteradas, ampliando-se, se possível, o número
de empresas consultadas;
 

e) após a reiteração, persistindo a quantidade inferior de três cotações de preço, a IN no  5/SLTI/MP, de 2014, autoriza o uso do
resultado obtido na pesquisa de preços, desde que haja a devida justificativa formulada pela autoridade competente, na qual constarão as
razões que inviabilizaram a aplicação do disposto na norma, tais como condições e características afetas ao objeto, ou qualquer outra
dificuldade inerente ao modo de fornecimento do bem ou da prestação do serviço que impossibilitaram a obtenção de três cotações;

 

f) todos os documentos relativos aos pedidos de cotação, inclusive as reiterações, as respostas e as negativas das empresas, devem ser
juntados ao processo, a fim de comprovar o esforço em se obter o maior número possível de cotações;
 

g) para que possam ser consideradas no cálculo do valor estimado da aquisição/contratação, as cotações de preços recebidas devem
estar assinadas por representante legal da empresa e contemplar, no mínimo, a descrição clara do objeto, a quantidade demandada e o
prazo de validade, sendo que quanto maior o prazo de validade da cotação, menor o risco da necessidade de revalidação da pesquisa,
antes da publicação do edital ou instrumento aplicável; e
 

h) é recomendável informar ao fornecedor de maneira expressa que a pesquisa apresentada é apenas para formação de preço de
referência e não vincula a Administração Pública a contratar com a fonte de pesquisa.
 

Art. 7º   Deverá ser realizada a análise das informações, sob a forma de análise crítica, na forma do Anexo “A” a esta Orientação
Normativa, e elaborado mapa comparativo de preços, com base no seguinte:
 

I - serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência ou máximo para a contratação, a média, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um
ou mais dos parâmetros adotados, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados;
 

II - poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade competente;
 

III - os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores
apresentados, uma vez que a utilização de dados muito discrepantes (para mais ou para menos) poderá gerar distorções e diminuir,
sensivelmente, a confiabilidade do valor estimado obtido, impactando a competitividade do certame e na mensuração da economicidade e
eficiência no uso dos recursos públicos; e
 

IV - para desconsideração dos preços inexequíveis deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
 

Art. 8º   Para a fixação do preço de referência ou valor máximo deve ser adotada a seguinte regra:
 

I - quando, após terem sido desconsiderados os valores inexequíveis e excessivamente elevados, justificadamente, restar um conjunto
com três ou mais preços:
 

a) utilizar a média se o coeficiente de variação for menor que trinta por cento, pois os dados apresentam média ou baixa dispersão;
 

b) utilizar a mediana se o coeficiente de variação for maior ou igual a trinta por cento, pois os dados apresentam elevada dispersão; e
 

c) o menor preço deve ser utilizado apenas quando por motivo justificável não for mais vantajoso fazer uso da média ou mediana;
 

II - quando, após terem sido desconsiderados os valores inexequíveis e excessivamente elevados, justificadamente, restar um conjunto
com dois preços:
 

a) utilizar a média, que, neste caso, é igual à mediana; e
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b) utilizar o menor preço quando por motivo justificável restar comprovada sua vantajosidade.
 

§ 1º   Após o descarte dos preços manifestamente inexequíveis, serão preferencialmente descartados, em decorrência de serem
considerados preços excessivamente elevados, as cotações que excederem em cinquenta por cento o menor preço obtido.
 

§ 2º   O mapa comparativo de preços deverá ser assinado pelo servidor/militar responsável pela pesquisa de preços e consolidará as
informações obtidas, indicando o valor estimado (referencial ou máximo) para cada item a ser adquirido e contratado, observada a unidade
de medida mais adequada ao objeto.  

 

CAPÍTULO III
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO POR VALOR

 

Art. 9º   A pesquisa de preços é obrigatória para as hipóteses que se enquadrem nos incisos I e II do art. 24 da Lei no  8.666, de 1993, com
a utilização dos parâmetros expostos no Capítulo II.
 

§ 1º   Nas dispensas de licitação, a pesquisa de preços tem a finalidade de obtenção do preço de referência para a contratação, bem como
de propostas válidas, já que se busca a aquisição/contratação direta e imediata, sem a realização de procedimento licitatório convencional.
 

§ 2º   A proposta de preço deverá vir acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das empresas (Sistema Unificado
de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, certidões da Receita Federal, Receita Estadual/Distrital, Receita Municipal, Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), sendo objeto, ainda, da verificação de outras
situações específicas previstas em norma (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de
Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça -
CNJ, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal -
CADIN e Lista de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União).
 

§ 3º   A pesquisa de preços junto a fornecedores deverá ser direcionada exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte,
em virtude das regras de tratamento diferenciado, conforme preceitua o inciso I do art. 48 e inciso IV do art. 49, da Lei Complementar no

123, de 14 de dezembro de 2006, salvo se cabalmente comprovada nos autos a ocorrência de, pelo menos, uma das hipóteses previstas
nos incisos I, II e IV do art. 10 do Decreto no  8.538, de 6 de outubro de 2015.

§ 4º   A solicitação da proposta de preços deve ser formalizada, conforme modelo constante do Anexo “C”, nos termos do art. 3º  da IN
no  5/SLTI/MP, de 2014, preferencialmente por intermédio do envio de e-mail, o qual deve conter todos os fatores necessários para a
formulação do preço, tais como especificações detalhadas, prazo e localidade de entrega.

 

§ 5º   O projeto básico, quando houver, será obrigatoriamente encaminhado aos fornecedores, visando subsidiar a elaboração de
propostas válidas para fins de contratação direta.
 

§ 6º   A solicitação da proposta de preços deverá ser encaminhada para o maior número possível de empresas, conferindo a elas o mesmo
prazo para resposta, que deverá ser compatível com a complexidade do objeto a ser adquirido/contratado, e não será inferior a cinco dias
úteis.
 

§ 7º   Todos os documentos relativos aos pedidos de propostas, inclusive as reiterações, as respostas e as negativas das empresas
devem ser juntados ao processo, a fim de comprovar o esforço em se obter o maior número possível de propostas.
 

§ 8º   Deverá constar, expressa e destacadamente, na solicitação da proposta de preços a ser remetida às empresas, a informação de que
se trata de procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, razão pela qual a melhor proposta válida obtida poderá ser
utilizada para a escolha da fornecedora do bem ou serviço.
 

Art. 10.  A cotação eletrônica deverá ser preferencialmente utilizada para as aquisições de pequeno valor de que trata o inciso II do art. 24
da Lei no  8.666, de 1993, observados os cuidados necessários para evitar o fracionamento de despesas, conforme estabelece a Portaria
no  306/MP, de 13 de dezembro de 2001, e o § 2º  do art. 4º  do Decreto no  5.450, de 31 de maio de 2005.
 

Parágrafo único.  A cotação eletrônica deverá ser realizada em sessão pública virtual, por meio de sistema eletrônico, sendo um
procedimento equivalente a um mini pregão, cujo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços – módulo do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – permitirá o encaminhamento eletrônico de propostas de preços, com possibilidade de apresentação
de lances sucessivos, em valor inferior ao último preço registrado, durante o período indicado no pedido de cotação eletrônica de
preços.
 

Art. 11.  No procedimento de contratação direta de serviço, por dispensa em razão do valor, em que não se utiliza a cotação eletrônica,
caso não seja obtido o número mínimo de três propostas válidas, as solicitações deverão ser reiteradas, ampliando-se, se possível, o
número de empresas consultadas.
 

Parágrafo único.  Após a reiteração, persistindo a quantidade inferior de três propostas válidas, é autorizado o uso do resultado obtido na
pesquisa de preços, desde que haja a devida justificativa formulada pela autoridade competente e correspondente homologação, na qual
constarão as razões que inviabilizaram a aplicação do disposto na norma, tais como condições e características afetas ao objeto, ou
qualquer outra dificuldade inerente ao modo de fornecimento do bem ou da prestação do serviço que impossibilitaram a obtenção de três
propostas válidas.

 

CAPÍTULO IV
DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
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Art. 12.  Nas demais hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação previstas nos incisos III a XXXIV do art. 24 e no art. 25, da Lei
no  8.666, de 1993, deverão ser observados os seguintes aspectos, no que toca ao preço:
 

I - os respectivos processos deverão conter obrigatoriamente, dentre outros elementos, a justificativa do preço a ser contratado, de
acordo com previsão expressa no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei no  8.666, de 1993;
 

II - nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, previstas no art. 25 da Lei no  8.666, de 1993, a justificativa do preço deverá amparar-se,
quando possível, na comparação entre o preço inserto na proposta atual da empresa/do profissional e o preço por esta/este praticado em
contratações anteriores, seja com a Administração Pública ou com particulares, desde que envolvam o mesmo objeto ou outro similar.
 

Parágrafo único. Nos casos de contratações de serviços técnicos especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, a
decisão de escolha da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da Gerência de Gestão de Pessoas deverá recair sobre a empresa
que melhor atender às necessidades desta administração central, sem prejuízo da observância aos incisos I e II do caput deste artigo.

 

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 13.  Deverá ser juntada uma lista de verificação aos autos, nos termos do Anexo “B” a esta Orientação Normativa, sendo que ao
modelo ora proposto poderão ser acrescidos itens que, por sua relevância, sejam julgados essenciais ao andamento do processo.
 

Art. 14.  As disposições desta Orientação Normativa não se aplicam às obras e aos serviços de engenharia de que trata o Decreto
no  7.983, de 8 de abril de 2013.
 

Art. 15.  Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM

 

 

 

ANEXO A
MODELO ANÁLISE CRÍTICA

 

ANÁLISE CRÍTICA DA PESQUISA DE PREÇOS

 

PROCESSO Nº  __________

 

1. OBJETIVO

Visa a presente análise apresentar a metodologia utilizada para evidenciar o orçamento estimado fimsubsidiar o processo supracitado, cujo objeto é
________.

 

2. LEGISLAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA

a) Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993;

b) Decreto nº  7.892, de 23 de janeiro de 2013;

c) Decreto nº  3.555, de 8 de agosto de 2000;

d) Manual de Pesquisa de Preços. Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa;

e) Instrução Normativa SLTI/MP nº  5, de 27 de junho de 2014, alterada pelas Instruções Normativas SLTI/MP nº  7, de 29 de agosto de 2014, e nº  3, de
20 de abril de 2017;

f) Caderno de Logística - Pesquisa de Preço. Ministério do Desenvolvimento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. Versão 2.0. Edição 2017; e

g) Orientação Normativa nº  XXX/DEADI/SEORI/SG-MD, de XX de XXXX de 2018.

 

3. METODOLOGIA

Para identificar os preços praticados no mercado foi adotado o critério de cesta de preços aceitáveis para a estimativa de preços visando subsidiar o valor
de referência, por meio de fontes diferenciadas de pesquisas as quais sejam capazes de representar o mercado, com base nos parâmetros estabelecidos
pela IN/SLTI/MP nº  5, de 2014, e suas alterações.

 

4. AMPLITUDE DA PESQUISA

Parâmetro I

a) foi utilizada a ferramenta de Tecnologia da Informação denominada “painel de preços” com a finalidade de realizar a pesquisa no portal de compras
governamentais na busca de preços de objetos similares, conforme os autos do processo fls. ______; e

b) (outras observações julgadas pertinentes).

waynerwever
Destacar
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Parâmetro II

a) foi enviado e-mail para (o responsável pela pesquisa deverá relacionar o quantitativo de órgãos consultados, para fim de caracterização da amplitude da
consulta) órgãos da Administração Pública Federal potenciais compradores do objeto da licitação em lide, fls. _____ dos autos.

Parâmetro III

a) foi efetuada pesquisa em (o responsável pela pesquisa deverá relacionar o quantitativo de sítios consultados, para fim de caracterização da amplitude da
consulta) sítios eletrônicos de empresas do ramo do objeto desta licitação, de acordo com as fls. _____ a _____ dos autos, e não foram encontradas
empresas com objetos similares ou idênticos;

Parâmetro IV

a) foram enviadas (o responsável pela pesquisa deverá relacionar os quantitativos de cotações efetuadas, para fim de caracterização da amplitude da
consulta) solicitações de cotação aos fornecedores do ramo do objeto por e-mail, fls. ____ a _____, tendo obtido (relacionar o nome das empresas com
cotações válidas) ______ cotações válidas as quais foram lançadas no mapa comparativo de preços, sendo:

 

 

5. ANÁLISE CRÍTICA

5.1. A pesquisa de preços foi realizada com base em uma cesta de preços aceitáveis, esclarecendo que:

a) preço aceitável é aquele que não representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identificada para o material ou serviço; e

b) cesta de preços aceitáveis é o conjunto de preços obtido após ampla pesquisa junto às empresas do ramo do objeto da licitação, com base na
metodologia adotada pela IN/SLTI/MP nº  5, de 2014, e suas alterações, oriunda e composta de fontes diversificadas, com vistas à obtenção de dados
sobre os preços praticados no mercado, atinentes a determinado material ou serviço, os quais comporão o mapa comparativo de preços, desde que, com
relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado, de modo a evitar
distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado, desconsiderando, dessa forma, os preços
inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo nos termos do art. 2º , § 5º , da
IN/SLTI/MP nº  5, de 2014.

5.2. Análise crítica dos preços lançados no mapa comparativo de preços:

(o responsável pela pesquisa de preços deverá justificar a metodologia utilizada para a utilização ou não, em cada item, das cotações lançadas no mapa
comparativo de preços)

 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES

6.1. Foi realizada a parametrização das empresas pesquisadas, não sendo observado vínculo societário e coincidências de endereços, números de
telefones ou e-mail entre as empresas e conforme o mapa anexo (ou caso observado vínculo societário, o responsável pela pesquisa de preços deverá
motivar e justificar, revendo a metodologia citada no item 5).

6.2. As empresas pesquisadas são do ramo do pertinente à contratação.

6.3. Validade da presente análise crítica com base na data das solicitações de orçamento realizadas: XX de XXXX de XXXX.

 

 

7. CONCLUSÃO

Em face da análise do mapa comparativo de preços e da metodologia adotada, sugiro que os valores relacionados aos itens abaixo componham o valor
estimado à contratação da licitação:

ITEM 1 – R$ ____; ITEM 2 – R$ ______; ITEM 3 – R$ _____; e assim por diante.

 

 

8. DESPACHO

(exemplos)

- Remeta-se ao Coordenador de Licitação e Contratos para fins de avaliação das justificativas apresentadas com referência à utilização de pelo menos três
preços válidos para os itens ___, ___.

- Remeta-se ao Coordenador de Licitação e Contratos para análise e prosseguimento da instrução processual.

 

Brasília, DF, em _____de _____de ____.

 

______________________________________________________

(nome, cargo/função e assinatura do responsável pela elaboração)

 

 

ANEXO B

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO

 

(poderá sofrer inserções a critério do setor responsável)
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Item OBSERVAÇÃO SIM/NÃO

1 Todos os comprovantes de envio da consulta de preços aos fornecedores
foram juntados aos autos?

 

2
Em todas as propostas apensadas ao processo constam os elementos formais
necessários, tais como assinatura e nome do responsável, razão social, CNPJ,
endereço da empresa, entre outros?

 

3

Com respeito à proposta recebida por e-mail: consta anexado o e-mail que a
encaminhou para justificar a ausência da assinatura e correspondente origem da
proposta? Ainda, consta o “confere” do recebedor, acrescido de sua assinatura,
matrícula, data e hora?

 

4 Foi realizada a análise parametrizada da composição societária, endereço e
telefone das empresas que apresentaram cotação de preços?  

5
As especificações do termo de referência ou do projeto básico encontram-se
de acordo com as propostas fornecidas pelas empresas durante a pesquisa de
preços?

 

6 Foi verificado se as empresas em que foram realizadas a pesquisa de preços
são do mesmo ramo do objeto?  

7 Anteriormente à confecção da análise crítica, foram verificados os prazos de
validade dos orçamentos?  

8 Todas as solicitações de cotações de preços, mesmo as sem resposta, foram
anexadas ao processo?  

9 Foi verificado se a administração central realizou anteriormente contratações
semelhantes? Caso positivo, os preços foram levados em consideração?  

10 Na análise crítica da pesquisa de preços, consta o registro da quantidade de
solicitações enviadas e as que responderam à cotação com proposta válida?  

11

A impossibilidade de utilização de algum parâmetro encontra-se devidamente
justificada nos autos do processo, acompanhada da correspondente
comprovação, no sentido de que a administração adotou sem sucesso os
procedimentos necessários à obtenção de preços daquela fonte?

 

12 Todos os valores expurgados foram devidamente justificados?  

13
Na existência da utilização de menos de três propostas válidas para a definição
do preço de algum item, consta do processo a justificativa do Coordenador de
Licitações, devidamente homologada pelo Ordenador de Despesas?

 

14
O certame licitatório foi realizado dentro do prazo de validade da análise
crítica?  

_______________________________________________________________

(nome, cargo/função e assinatura do responsável pela conferência)

 

ANEXO C

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL - SG

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
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(INSERIR AQUI ENDEREÇO, NÚMEROS DE TELEFONE E FAX E E-MAIL FUNCIONAL)

 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

Prezado(a) Fornecedor(a),

 

Solicito a V. Sa. fornecer PROPOSTA DE PREÇO para o objeto abaixo informado, para estimativa dos custos de futura contratação:

 

Item Descrição/Especificação/Marca/Modelo, etc. Unidade de Medida Qtde. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

1      

2      

      

 

ou

 

Grupos Itens Descrição/Especificação/Marca/Modelo, etc. Unidade de Medida Qtde. Valor unitário (R$) Valor Total (R$)

1
1      

2      

2
3      

      

 

As tabelas acima são meramente ilustrativas; o órgão ou entidade deve elaborá-la da forma que melhor atender ao certame licitatório/dispensa.

 

A PROPOSTA DE PREÇO poderá ser entregue no endereço mencionado no timbre, ou enviado por intermédio do correio eletrônico (e-mail funcional),
contendo as seguintes informações:

a) timbre ou logomarca da Pessoa Jurídica;

b) carimbo com CNPJ ou menção do mesmo;

c) endereço, telefone e meios de contato;

d) data da proposta;

e) período de validade da proposta, não inferior a sessenta dias;

f) descrição completa ou do serviço (ex.: MARCA, MODELO etc.);

g) preço unitário e total do item;

h) preço global da proposta;

i) garantia do material ou dos serviços; e

j) assinatura e identificação do signatário, se possível com RG ou CPF.

 

Na proposta, devem estar inclusos eventuais custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: fretes, taxas, embalagens, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do produto, entendido que a não indicação implica em
declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

 

Atenciosamente,

 

Brasília, DF, em _____de _____de ____.
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________________________________

(Nome, cargo/função e assinatura do responsável)

 

(Processo nº  60580.000006/2018-62)

 

 

c. PORTARIAS

        

              CONSULTORIA JURÍDICA

 

PORTARIA Nº  2.732/CONJUR-MD, DE 23 DE JULHO DE 2018.

 

O CONSULTOR JURÍDICO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA DEFESA , no uso da competência que lhe foi
delegada pela Orientação Normativa nº  1/CONJUR/MD, de 28 de março de 2017, c/c o inciso I do art. 4º  da Portaria/MD nº  1.839, de 9
de dezembro de 2010, considerando o disposto no Decreto nº  8.978, de 1º  de fevereiro de 2017, e suas alterações posteriores, e na
Portaria Normativa/MD nº  2.323, de 31 de agosto de 2012, e o que consta do Processo Administrativo nº  60150.000073/2018-47,
resolve:

 

DESIGNAR o S1 SAD DANIEL CASAGRANE ROCHA para a função de Especialista, código nível II, da Coordenação Administrativa
da Consultoria Jurídica deste Ministério.

 

SÉRGIO CARDOSO MELO

 

(DOU2 Nº  142, DE 25 JUL 2018 e BCA nº  131, de 31 de julho de 2018)

 

              SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

 

PORTARIA Nº  2.695/CISET-MD, DE 19 DE JULHO DE 2018.

 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
inciso I do art. 2º  da Portaria/MD nº  1.839, de 9 de dezembro de 2010, considerando o disposto no Decreto nº  8.978, de 1º  de fevereiro
de 2017, suas alterações posteriores, o art. 38 da Lei nº  8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pela Lei nº  9.527, de 10
de dezembro de 1997, o contido no Ofício-Circular nº  01-SRH/MP, de 28 de janeiro de 2005, Parecer nº
00106/2017/CONJUR/MD/CGU/AGU, de 24 de fevereiro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº  60100.000170/2018-
25, resolve:

 

Designar o 2S SAD PAULO VITOR RAMOS DE OLIVEIRA, para exercer o encargo de substituto do Coordenador de Serviço e
Apoio desta Secretaria, código DAS 101.3, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

 

ANDRÉ DE SENA PAIVA

 

(DOU2 Nº  139, DE 20 JUL 2018 e BCA nº  131, de 31 de julho de 2018)

 

              ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS

 

PORTARIA Nº  2.734/EMCFA-MD, DE 23 DE JULHO DE 2018.

 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS,  no uso da competência subdelegada pelo inciso I do
art. 4º  da Portaria nº  1.839/MD, de 9 de dezembro de 2010, considerando a Portaria Normativa nº  2.323/MD, de 31 de agosto de 2012, o
Decreto nº  8.978, de 1º  de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº  9.259, de 29 de dezembro de 2017, e o Processo Administrativo
nº  60583.001778/2018-91, resolve:

 

EXONERAR o Cel Int R/1 SAULO FERREIRA LOPES do cargo de Gerente, código Grupo 0002 (B), da Subchefia de Operações da
Chefia de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a contar de 4 de julho de 2018.

 

Almirante de Esquadra ADEMIR SOBRINHO

 

(DOU2 Nº  142, DE 25 JUL 2018 e BCA nº  131, de 31 de julho de 2018)

waynerwever
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