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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo nº 2237/2021
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2021
Enviado via email no dia 03/11/2021 as 16:06h

1. BREVE RELATÓRIO

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação ao edital do pregão
em epígrafe, formulado pela empresa K. C. R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP.

“A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação

justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufira lucro.

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do item 21 do Termo de Referencia do Edital do Pregão
eletrônico Nº 137/2021 para o caso em tela foi orçado o valor máximo unitário/global de R$ 2.148,55 49405-
CARRO TRANSPORTE DE MATERIAL BANDEJA INOX : Carrinho em aço inox com bandejas três bandejas / c:600 x
l:400 x a:900mm

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do item 7 do Termo de Referencia do Edital do Pregão
eletrônico Nº 137/2021 para o caso em tela foi orçado o valor máximo unitário/global de R$ 399,78 Balança
de chão capacidade para 150 kg Balança eletrônica com estrutura em aço carbono,classe de exatidão III,
plataforma com célula de carga central,
aprovado pelo INMETRO conforme portaria 23display com aproximadamente26 mm de altura Gabinete em aço
carbono com pintura epóxi Pés niveladores
Grau de proteção ip-65 (módulo de pesagem)

Ocorre que, frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o
valor estimado não é condizente e fica aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda
a plataforma serie incoerente para tal especificação do edital.

Tal estimativa de preços é impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos do produto e a balança que

vocês solicitam seria com INMETRO.

Ainda, vale frisar que o particular, a contrário da Administração Pública, visa o lucro na contratação. No

entanto, o valor estimado para a o produto/ prestação do serviço ora licitado, apresenta indícios de

inexequibilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do produto/serviço, como o salário, os

encargos incidentes sobre os salários, os insumos, taxa administrativa / lucro e tributos somados extrapolam o

valor estimado, sendo assim inexequível contratar por tal valor. Portanto, a ilegalidade da estimada de

remuneração constitui-se em vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito, e seus frutos
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sem efeito, tornando-o não abjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não

representa a realidade do mercado e corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam

nesse setor.

Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços

usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável.

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria seja acolhida a presente impugnação ao edital, seja

revisto o valor estimado como sendo máximo, e sua consequente republicação e suspensão da data

de realização do certame.”

O pedido de esclarecimento da empresa Impugnante foi interposto
tempestivamente, razão pela qual passo a esclarecer os pontos suscitados e decidir
acerca da impugnação, conforme explanado doravante.

É o relato do necessário.

2. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, informo que o pedido de esclarecimento/impugnação foi
recebido via email, no dia 03/11/2021 às 16h06m00s, razão pela qual o mesmo é
tempestivo, em observância ao que dispõe expressamente o edital correspondente
e as normas de regência vigentes.

Portanto, admito o pedido de esclarecimento/impugnação, por estar
preenchidos os requisitos legais e interposto tempestivamente.

3. DO MÉRITO

Conforme instrução normativa 005/2017 foi realizado pesquisa de preços,
procedimento que estabelece o preço de referência, incluindo priorização, coleta,
validação, crítica e análise de preços disponíveis, para permitir avaliação justa e
realista da compra, verificação das condições específicas do mercado conforme o
objeto pretendido: especificação, marcas, qualidade, desempenho, prazos, garantia
e elaborado o termo de referência onde estão disponíveis dados sobre preços
praticados no mercado atual.

Portanto caso os itens supra mencionados sejam fracassados no certame,
os mesmo voltara para nova pesquisa de preços e posteriormente licitados em novo
certame.
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Por todo o exposto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e
da supremacia do interesse público, indefiro o pedido de alterações para modificar
pontos do edital e mantenho integralmente a sessão pública agendada para que
seja realizada a abertura e análise das propostas.

Informo ainda aos demais licitantes que todos os documentos
referentes ao presente pedido de esclarecimentos/impugnação encontram-se
devidamente arquivados na forma física e digital, podendo ser acessado na íntegra
por qualquer interessado, através da plataforma de licitações LICITANET
(https://www.licitanet.com.br/index.html) ou realizando formalização de pedido
encaminhado ao e-mail: licita3@pva.mt.gov.br.

Posto isso, dê-se ciência ao Impugnante e todos os demais licitantes, uma
vez que, entendo estarem devidamente esclarecidas as questões suscitadas e
igualmente resolvida as questões referentes a impugnação dos itens.

Primavera do Leste (MT), quinta-feira, 04 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira

*ORIGINAL ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO


