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pnecÃo PRESEilcTAL No oosl2o22
OBJETO: prestação de seruiços de locação de guindaste de 25 toneladas para atender
as necessidades dos municípios do CONVALE.

Trata-se de processo licitatório para prestação de serviços de locação de
guindaste de 25 toneladas para atender as necessidades dos municípios do CONVALE,
com sessão de licitação designada para o dia 09 de fevereiro de 2022, às 09:30h.

Aberta a sessão pública de licitação, constatou a presença da única
licitante GIGANTE TOCADORA DE GUII{DASTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
07.577.005/0001-20, devidamente credenciada, tendo apresentada a proposta no
valor unitário de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) perfazendo valor global de
R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

O valor estimado para contratação é de R$1.766,66 (um mil, setecentos
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Insta salientar, conforme depreende-se da ata de Iicitação, que a etapa
competitiva e a negociação finalforam realziadas diretamente com o licitante em busca
obter preços mais vantajosos para o Consóricio, porem sem êxito.

O custo estimado de um processo licitatório é o parâmetro referencial
para a atuação do gestor público na análise da aceitabilidade e vantajosidade das
propostas ofeftadas no ceftame.

A desclassificação das ofertas com valores excessivos ou inexequíveis em
comparação ao valor estimado para a contratação está disposta na Lei 8.666193 no artigo 48:

'Att 48. *rão fu*lassÍficadas:
f,,,J
If - proportas om ualorglobl supriorao limite establsido ou com
prcços manifestamenE inexquíveis, assim considerados agueles gue
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
daumentação gue aon pnove gue os cuslos dos insumos áo
rcrents aom os de mercado e gue os aertcÍentes de produtividade
úo comptíveis com a execução do objeto do contrato, ondÍções
estas n*essriamenE esp*ifradas no ato convmfiírio da
licitaf i
Se a proposta apresentada superar vultosamente o valor estimado, por

exemplo, será a mesma desclassificada com arrimo nos critérios de razoabilidade. De
forma prática, Jair Eduardo SANTANA exemplifica que: "se um objeto custa no
mercado entre 2 e 50, certamente não se admitiria - na generalidade Aut ti'tuuçõ"/l
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a sua contratação por 500".1

Conforme tendência que se verifica a partir de precedentes do
TCU (Acórdão no 4.852 12010 - Segunda Câmara, Acórdão no 65512011 -
Primeira Câmara, Acórdão no 3.381/2013 - Plenário, Acórdão no 1549120L7

- Plenário) e, mesmo, normativa (a exemplo do art. 56, inc. IV e art. 57,
parágrafos, da Lei no L3.30312016), o '?reco estimado" tem sÍdo visto
como yalor máximo para frns de contratacão ou seia um limite
intransponível.

Diante o exposto, considerando que os princípios jurídicos

administrativos, e os interesses da Municipalidade obedecendo a Lei 8.666/93 e suas

posteriores alterações e Lei L0.520/02 e considerando ainda que a única proposta

apresentada não preenche os requisitos de aceitabilidade e afrontam o interesse público posto

que está comprovadamente acima do valor estimado para contratação, JULGO o presente

feito FRACASSADO.

CUMPRA.SE

Uberaba, 10 de fevereiro de 2.022

l SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência. Valor Estimado na Licitação. Coleção 10 anos de Pregão. Curitiba:

Negócios Públicos, 2008. p. 33.


