JUSTIFICATIVA DE PREÇO
Foram realizadas várias tentativas para a coleta de orçamentos de
empresas do ramo, porém diante da dificuldade de oferta de álcool gel 70%
no mercado, logrou-se êxito com a empresa AP OESTE DISTRIBUIDORA
LTADA EPP, sendo o menor preço evidenciado dentre as opções,
totalizando o valor global de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta
reais).
Em razão da situação de emergência, decorrente do enfrentamento
do coronavírus (COVID-19), as regras quanto as compras públicas foram
atenuadas, a fim de otimizar as contrações e auferir o atendimento das
demandas emergenciais.
Desta forma, conforme disposto no Art.4º-E, § 1º, inciso VI da Lei
Federal n. 13.979/2020, a estimativa dos preços deverá ser obtida por,
pelo menos, um dos parâmetros elencados no artigo, in verbis:
“Art.4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência que
trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá:
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;”

Dentre os parâmetros descritos, a aferição dos preços foi realizada de
acordo com o previsto na alínea “e”, todavia, diante da dificuldade de oferta
do produto no mercado, utilizou-se também a aferição dos preços conforme
disposto na alínea “c”.
Não obstante, a Administração poderá autorizar compras por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
diante da ascensão da demanda decorrente da situação emergencial
enfrentada no país, nos termos do § 3º do artigo 4-E da Lei 13.979/2020.
Portanto, justifica-se a aquisição do objeto pelo valor superior ao
preços registrados no Pregão Eletrônico n. 002/2019 realizado pelo
Consórcio Velho Coronel –CVC, em razão da escassez do produto no
mercado, conforme declaração da empresa licitante ante a impossibilidade
da entrega do material.
Cordilheira Alta, em, 25 de Março de 2020.
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