Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2022

A
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC
a/c Pregoeiro Sr.Marcos Alexandre Pereira Stocco
licitacao@setasc.mt.gov.br
CUIABÁ - MT

Ref. IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

Prezados senhores:

Tendo em vista o Pregão Eletrônico Nº 025/2022 a ser realizado por esta
Secretaria em 05/10/2022, amparados pelo item 5 do edital, vimos impugnar o certame
em epígrafe, em função da motivação abaixo exposta:

Motivo da impugnação: Estimativa de preços incorreta, com valores
não praticáveis e/ou defasados
Conforme estipulado no objeto do certame, está prevista a contratação de empresa para
prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de MOTORISTA
(carteiras B e D), além de diárias de deslocamento.
De acordo com o Termo de Referência e a Tabela com valores estimativos (pág 37), temos
a demanda totalizando R$ 2.775.227,04, conforme se verifica abaixo:
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Para o cálculo e apuração de salários, benefícios e demais direitos trabalhistas, utilizamos a
convenção Coletiva de Trabalho CCT MT000171/2022 cuja cópia segue em anexo.
Ao apurar os valores para todos os itens da Tabela de Itens do certame, obtivemos valor
diferenciado que o da tabela constante no Termo de Referência.
Apuramos o valor total de R$ 3.099.374,64, conforme Tabela abaixo elencada:

Estamos encaminhando em anexo as planilhas de custo e formação de preços para todos
os itens da tabela acima, onde poderão ser verificados os valores utilizados, conforme a
CCT 2022.
Pelo que parece, para a composição dos custos quando da confecção do Termo de
Referência, foram utilizados valores incorretos ou quem sabe a CCT desatualizada.
Diante do acima exposto, solicitamos analisarem os novos valores apurados e se for o
caso, providenciarem a alteração do edital/termo de referência do certame, para não
induzir às empresas licitantes ao erro cotando os serviços com preços inexequíveis.
Sem mais para o momento e, na expectativa de que sejam feitas as correções, desde já
antecipamos nossos agradecimentos.
Atenciosamente.
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