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Ata Registro de Preço nº 028/2012 - Locação de Veículos Leves
Administrativos - Diesel versus Bicombustível - Apoio Logístico
Observância ao Princípio da
ECONOMICIDADE e EFICIÊNCIA na Administração
Pública quando da adesão a Ata de Registro de Preço
nº 028/2012, em particular aos lotes 01 e 09 - Pick Up
Diesel oferece custo de locação menor, combustível
mais barato e de maior autonomia comparada à Pick
Up Bicombustível.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em cumprimento da missão institucional da Auditoria Geral do Estado, que é buscar
qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no
Poder Executivo, analisamos a Ata de Registro de Preços nº 028/2012/SAD – Pregão
nº 021/2012 – Registro de Preços - PROCESSO: Nº 299305/2012/SAD, cujo objeto é
“Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de locação de veículo de uso administrativo para atender as necessidades dos
Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso...”

Nossa análise foi pautada nos Lotes 01 e 09 da referida Ata de Registro de Preço, cujos
dados estão demonstrados no quadro a seguir:
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2. DESENVOLVIMENTO
Da análise do quadro verifica-se que na especificação do Lote 01 consta que o veículo
deve ter a potência mínima de 120 cv e combustível diesel, enquanto no Lote 09 o
veículo deve ter potência mínima de 140 cv, bi-combustível (etanol/ gasolina) e
capacidade mínima de carga de 815 Kg.
Os preços unitários foram registrados no valor de R$ 3.800,00 para o Lote 01 e
R$4.200,00 para o Lote 09, ou seja, apesar dos veículos locados guardarem razoável
equivalência, o valor registrado no Lote 09 apresenta um acréscimo de 10,53% em
relação ao Lote 01.
Além disso, em que pese o veículo constante do Lote 09 (mais caro) ter potência
minimamente superior, o referido veículo é movido a bi-combustível (álcool/ gasolina) e
assim, sob este quesito, apresenta novamente desvantagem econômica em relação ao
veículo constante do Lote 01 movido a Diesel, o qual o custo do litro, conforme
pesquisa realizada no site www.anp.org.br, 17% mais barato em relação à gasolina.
Ademais, cumpre-nos ainda esclarecer e alertar que além do custo unitário/litro do
Diesel, de per si, ser mais econômico, a autonomia (kilômetro/litro) propiciada por esta
espécie de combustível é notadamente superior à gasolina.
Neste sentido, a matéria veiculada no sítio g1.globo.com/noticias/carros intitulada
“Carro a diesel ou a gasolina? Veja como escolher”, particularmente sobre a relação
consumo/autonomia, esclarece à seus leitores que o litro do diesel permite percorrer
distância quase 40% superior em relação ao da gasolina. Vejamos o fragmento da
reportagem:
“(...)
Segundo os especialistas consultados pelo G1 (...)
Relação custo X benefício
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Para calcular a relação custo-benefício, o G1 pediu ao economista
Alexandre Lignos, consultor da IGF, para usar como exemplo o Chevrolet S10,
disponível a gasolina a partir de R$ 46.077 e a diesel, por R$ 66.759.
Para fazer os cálculos, Lignos desconsidera gastos com manutenção,
depreciação do veículo ou valor de aceitação de mercado. No entanto, leva em conta
itens como IPVA, seguro e consumo tanto na estrada (15,5 km/l a diesel e 11,5 km/l a
gasolina), como na cidade (12,4 km/l a diesel e 8,9 km/l a gasolina).
Consideramos também uma média de consumo de 15 mil km por ano e
a média de preço da gasolina (R$ 2,392) e do diesel (R$ 2,111) na cidade de São
Paulo, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo.”
(http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1053697-9658,00CARRO+A+DIESEL+OU+A+GASOLINA+VEJA+COMO+ESCOLHER.html)
Portanto, deve-se levar em conta o principio da economicidade que pode ser definido
como um princípio de natureza essencialmente gerencial, intrínseco à noção de
eficiência, eficácia e efetividade na gestão de recursos e bens, ou seja, trata-se do
melhor resultado possível para uma determinada alocação de recursos físicos,
financeiro, econômicos, humanos e tecnológicos em um dado cenário sócio econômico,
em suma é a qualidade do que é econômico.
Neste sentido Marçal Justen Filho, esclarece, na obra Comentários à Lei de Licitações
e Contratos que a economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e
eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Toda atividade
administrativa envolve uma relação sujeitável a enfoque de custo benefício.

3. CONCLUSÃO
Portanto, dessa forma, em virtude da semelhança dos veículos constantes do Lote 01 e
Lote 09 e em respeito ao principio da economicidade, orientamos aos gestores dos
órgãos que por ocasião de adesão à referida Ata de Registro de Preços abstenhase de aderir ao Lote 09.
Especialmente, à Superintendência de Aquisições Governamentais orientamos
que, na condição de gestora da Ata de Registro de Preço em testilha, adote

CNPJ: 03.507.415/0011-16 - TELEFONE(S): (65) 3613-4001/4002 - FAX: (65) 3613-4009 - CPA - PAIAGUÁS - CUIABA - MT - CEP: 78050-970
E-MAIL: auditoria@auditoria.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT
Ouvidoria - Auditoria - Controle - Corregedoria

providências no sentido de não autorizar adesões ao lote 09.
Caso, em remota hipótese, o gestor ainda que com a presente orientação opte pela
adesão do Lote 09, recomenda-se que o faça pautado em justificativa que evidencie a
essencialidade daquele veículo, indicando qual característica (s) sejam exclusivas para
o atendimento de sua demanda.
É o que temos a relatar.
À apreciação superior.
Cuiabá, 3 de Abril de 2013.

__________________________
Ciro Rodolpho Gonçalves
Superintendente de Auditoria de Aquisições e Apoio Logístico/ Auditor do Estado

__________________________
Sonia Regina Lopes
Auditora do Estado
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