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PREFEITU&{ MUNICTPÀL DE ALTO ALECRE DO t'INDÂRi
SECRETÀRIA DE OBIIÁ§ E IIRBANT§MO

paREcER TÉcNtco
Parâmêtro Lêoal dê Exeouibilidâde

PROC. ADU. No. 079t2021 Rrc, O1t2021
Objêto: Contrataçáo de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia
para recuperaÉo e manutenÉo de estradas vicinais em diversos povoados no
Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Prezado Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo,

Veio o presente processo a este setor com a finalidâde de emissáo
de parecer técnico acerca do PaÍâmetro Legal de Exequibilidade de acoÍdo com o
previsto êm Lei, tomando por base as pppostas apresentadas nos autos da licitaÉo
de modalidade RDC no 001/2021, para contratação de empÍesa pâÍa preíaçáo de
serviços de recuperaÉo de estradas vicinais em diversos povoados no município de
Allo AlegÍe do PindaÉ.

lsto posto, de início cumpre frisar que o critério de exequibilidade
adoiado pela COMISSÃO baseado na Lei nô 8.666 em seu âÍtigo 48. § 10 reza que:

Art. 48. Serâo desçlass,ifrcadas:

I - As propostas que não atendam às exigéncias do ato convocatóio
da licítaçáo;

§ í'Para os ereitos do disposto no inciso ll deste aúigo @nsidenm-
se manitestamente inexeqúiveis, no caso de licitações de menor
preço para obrás e se/viços de engenhaia, as prcpostas culbs
valores serãm infeiorcs a 7eÁ getenta por cento) do menor dos
sêgurhtes vâloíês:

a) média arítmética dos yalo/es das proposfas superiores a 5OoÁ
(cinquenta pr cento) do valor oryado pela administraçáo, ou

b) valot orçado pela administaçáo;

Ademais, meÍece trazer à baila o art. 41 do Decreto no 7.581 de 05
de agoío de 2011 (Regulamenta o Regime Diferenciado de Conkataçóes PubliiEs, de
que lráa a Lei no 12.462 de 05 de agosto de 20í'l ):

Ai. 4i. iiàs iiciiàçôes de oóras e serviços de eiigeilhariâ,
consideram-se inexequíveis as proposlas com valores globais
infeiores a setenta por cento do menot dos seguintes valoês.'
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I - médía aitnêftca dos yaloes das píopostas surFJiorês a cinquenta
pot cento do valor do otçamento estimado pela administração
púbtica, ou

ll - valor do oçamento eslimado pela administraçáo púbtica.

Por fim, cumpÍe frisar que o Edital do certamê em comento tamtÉm
Prevê no seu subitem 9.4.:

9.4. Podem ser consideradas inexequÍveis as propostas com yaloles
globais inleiores a 70.Á (setenta por cento) do menor dos seguintes
valorcs:

a) Média aitméticê dos yaloÍes das p/oposÍas supeiores a SO%
(qnquenta por cenlo) do vatot do orçanenlo estimado pela
adm i nistraçá o ptiblica, ou,

b) Valor do orçamento estimado pela Administraçáo P(tblica.

Dêsta Íeita, a constataÉo de preço inexequivel como se trala de
licitação de obra e serviço de engenhaÍia o parámetro legat é objelivo. Seráo
considerados inexequíveis as propostas inferiolês a 70% do valor orçado pelê
AdminiíraÉo ou pela média aritmética dos valores das popostas supêriores a 50%
do valor orçado pela Administraçáo.

Assim, de forma exemplificativa a adminislraÉo orça quê para
dáeÍminada obra gastará, em media, R$ 100.000,00 (cem mil reais). Leyando-se em
conta somente este valor, aÍirmaÍíamos que qualquer proposta inÍerior a R$ 70.000,00
(setenta mil reais) seria inexequivel, pois abaixo dos 7070 (selenta por cento) deÍinidos
em Lei. Ocorre que a Lei afirma quê sê tomará para o cálculo menor valoÍ dentre
o yaloÍ oÍçado ou a modidâ aritnética des propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento).

Voltando ao exemplo, suponha-se que as empresa A, B, C, D, E e F
paÍticiparam do c€rtame. A empresa A oferlou proposta de R$ 90.000,00 (noventa mil
rêeis): a emoresa B ofertou propostâ de RS 45 000 00 íouarenla e cinco mil reais); a
empresa C ofertou proposta de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); a empre§a D
ofêriou píoposta de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); a empresa E ofertou
proposta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a empÍesa F oÍertou propoía de R$
48.000,00 (quârenta e oío mil reais).

^ Pa, u,rw , e /o t§eEr(á Pur w ru,r

entre \alor orçado' e "média aÍitmética". FaÇamos a média aritmáica para determinar
qual o mênor valor. Os preços ofeÍtados pelas empresas B e F não enlram na mália,
pois sáo inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado, os demais valores sâo
computedos de seguinte forma: (A 90.000)+(C 75.000)+(D 65.000)+(E 60.000) / 4 =
R$72.500,00 x 70% = R$ 50.575,00
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Ou seja, tomando por base o exemplo acima, todas as proposlas
iguais ou superiores a RS 50.575,00 (cinquentâ mil quinhentos e setenta e cinco reais)
seriam consideradas exeouíveis oela Lei.

Outrossim, utilizando os mesmos parâmetros para o caso em lela,
veÍific€-se, que o yalor médio das propo§as apresentadas acima de 50% do valor
oÍçado (RS 2.765.603,94) peÍfaz o valor de R$ 4.452.42A,43 (R$ 2.800.000,00 + R$
2.97o.25a,63 + R$ 3.318.000,00 + R$ 3.380.000,00 +R$ 4.í05.862,93 + R$

i 
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4.500.000,00 + R$ 4.856.252,33 + R$ 4.972.652,00 + R$ 4.978.087,09 + R$
5.010.000.00 + R$ 5.072.670,75 + R$ 5.'100.000,00 + R$ 5.250.000,00 + RS

5.500.000,00 + RS 5.531.207,88 = RS 84.596.140,35 / 19).

Logo com fulcro no §1'e alinea'a'do inciso ll do anigo 48 da lei
8666/93, ou seja, 70olo do valor medio a proposta para ser exequivel deveÉ ler o valor
igual ou supenoÍ ao total de@
mil. sêiscêntos novênta ê nove reais e noventa cêntavos}.

Desta feita, deve se levar em considerâÉo o respeclivo valor como
parámetro le-oel de exequibilidâdê.

Licitaçáo deste
providências.

Diante de todo o exposto, deixamos â Comissáo Permanente de
municipio para analisar cada caso e assim tomaÍ as devidas

É o parecer, salvo melhorjuízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 05 de maio de 2021.
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