À
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Sr. Henrique Alves do Monte

Assunto: Pronunciamento nos autos do processo nº 23076.049740/2015-51 – Pregão
nº 110/2019-UFPE

Prezado Diretor,
Considerando o que foi solicitado no DESPACHO nº 29419/2020 – DLC – PROGEST,
para que esta Unidade Demandante se nos pronunciasse quanto ao Parecer nº
307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (Doc. 14), emitido pela Sra. Procuradora Suelene de
Marillac Teixeira dos Anjos Ribeiro, concernentes aos itens 40 (letra d), 43, 45, 46, 47,
48 e 49; bem como relatório do Contador Sr. Rogério José Silva de Oliveira (Doc. 36),
e as razões recursais apresentadas pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS E
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 09.445.502/0001-09, participante do Pregão nº
110/2019-UFPE.

QUANTO ao parecer emitido pela Procuradoria, conforme itens informados acima,
apresentamos o pronunciamento desta Unidade Demandante:
1. ITEM 40 (letra d). No curso da análise processual, coube a esta Unidade
Demandante realizar análise e parecer técnico da proposta solicitada pelo
Pregoeiro Sr. Jorge Olímpio do Nascimento, solicitado por meio do despacho
apresentado na página (4492), do processo respectivo. No que coube realizar
a análise do subitem 8.9 do edital e seus anexos, concernentes aos insumos
da Planilha de Custo e Formação de Preços e qualificação técnica. Em
resposta, a Unidade Demandante nas páginas (4493 a 4502), informa que a
referida licitante atende aos requisitos de qualificação técnica solicitados no
edital. No entanto, considerando a pesquisa de levantamento de preços de
mercado/Painel de Preços, constatou-se uma diferença mensal de custo,
materializando-se num montante de R$ 43.817,02 (Quarenta e três mil,
oitocentos e dezessete reais e dois centavos) - (página 4498). Desse modo,
constatado a diferença que poderia vir a impactar parcialmente na
inexecução do contrato, foi solicitado a licitante a demonstração de
viabilidade dos preços, através de documentações que comprovassem a
coerência dos custos apresentados na respectiva planilha, podendo ser
apresentados como documentos comprobatórios notas fiscais de aquisições
recentes dos insumos e planilhas de insumos dos contratos apresentados em

sua DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (páginas 4448 a 4452). E
ainda, foi solicitado como se daria o instrumento de Comodato dos insumos
(disenser de papel toalha reforçado bobina, porta papel higiênico em aço para
rolo, saboneteiras para sabonete líquido e saboneteiras para sabonete
líquido refil). Realizada a diligência, a licitante apresenta como documentos
comprobatórios apenas 21 % (por cento) de comprovação por meio de notas
fiscais de um único fornecedor, FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS
LTDA – PE, CNPJ nº 22.006.201/0001-39. Em relação ao instrumento do
Comodato, a licitante não informou de forma clara, como se daria a prestação
dos serviços comodatários (conserto, reposição, responsabilidade de
instalação e até valores correspondentes) com a empresa NOVA LIMP
COMÉRCIO
EMBALAGEM
DESCARTÁVEL
LTDA,
CNPJ
nº
04.681.311/0001-14, chamando a atenção da Unidade Demandante, pela
inexistência de relação comercial com a empresa que “possivelmente” iria
prestar os serviços comodatários. Por conseguinte, ratificou-se, pela Unidade
Demandante (página 4546), a necessidade de comprovação de que na
proposta da licitante fosse incluída os custos dos dispensers, bem como
novas comprovações com notas fiscais ou planilha de custos, com insumos
dos contratos firmados com a iniciativa privada ou com a Administração
Pública. Retomando as diligências junto a respectiva licitante, a Unidade
Demandante reforça a solicitação de inclusão em sua proposta de custos e
formação de preços os valores dos dispensers, dando a oportunidade para
que fosse encaminhada novas comprovações de preços dos insumos, a fim
de que novos ajustes pudessem ser feitos, e que poderiam ser novas notas
fiscais ou planilha de custos com insumos dos contratos da sua declaração
de contratos firmados com a iniciativa privada ou com a administração
pública. Em resposta, a licitante apenas reenviou as notas fiscais (folhas 4548
a 4579) já apresentadas e analisadas, trazendo como novidade as notas
fiscais nº 609.930, 609.931 e 610.546 emitidas pela NOVA LIMP COMÉRCIO
EMBALAGEM DESCARTÁVEL LTDA, CNPJ nº 04.681.311/0001-14, as
quais, acrescentadas as anteriormente apresentadas, totalizam um
atendimento de 30% do total dos insumos solicitados para a contratação, ou
seja, do total de 89 itens dos insumos, a licitante comprovou um total de 27.
Assim, partindo da materialização do montante mensal que foi apresentado
pela análise/comparação de preços do mercado, com a possibilidade de
ocasionar ‘possíveis’ prejuízos à execução contratual, a Unidade
Demandante teve a preocupação de registrar o que fora constatado,
possibilitando a licitante pelas diligências concedidas, apresentar
esclarecimentos com documentos comprobatórios, podendo, inclusive,
apresentar sua experiência com contratos de comodato firmado, onde se
constatariam as obrigações das partes envolvidas, trazendo segurança
jurídica a Administração. Frustrada essa possibilidade pela falta de clareza
de como se daria os serviços comodatários, e pelo fato de não ter sido

apresentada comprovações de relação comercial “expressiva” com a
empresa informada para oferecer os serviços de comodato, bem como
nenhuma comprovação desse tipo de modalidade em planilha de custos e
formação de preços nos contratos que foram apresentados em sua
declaração, nem sequer a inclusão dos custos dos dispensers em sua
planilha de custos e formação de preços.
Desse modo, restou provado que as diligências realizadas pela Unidade
Demandante oportunizaram a licitante a apresentar tais comprovações, o que
não aconteceu, restando, portanto, dar-se continuidade aos trâmites
processuais
Em síntese, a Unidade Demandante se limitou a analisar ao que foi solicitado
pelo Pregoeiro, no que concerne a análise da capacidade técnica e dos
insumos, que abrange o material de consumo, material de média
duração/longa duração e equipamentos (Planilha IV-B) e, neste item ficou
constatada a questão do comodato. Assim, ratificamos que a análise feita
pela Unidade Demandante se limitou APENAS aos itens informados
conforme solicitação do referido pregoeiro e não da Planilha de Custos e
Formação de Preços como um todo.
2. ITEM 43. Quanto ao pronunciamento apresentado sobre este item, visando
ao atendimento do estabelecido no Art. 44 da L. 8.666/93, a Unidade
Demandante concorda com o pronunciamento da douta procuradora e
sugere ao pregoeiro que seja diligenciada a licitante para a inclusão dos
custos dos dispensers no Anexo IV-B, da Planilha de Custos e Formação de
Preços.
3. ITEM 45. No que concerne aos insumos analisados pela Unidade
Demandante, conforme solicitação do pregoeiro, registra-se que foram
oportunizadas as possibilidades de comprovação da exequibilidade dos
preços dos insumos pela licitante, conforme abordado no Item 1 acima.

4. ITEM 46. Conforme já explicitado nos autos pela Unidade Demandante,
alusivo aos insumos, foram sugeridas ao pregoeiro a realização de diligências
para oportunizar à licitante à demonstração de sua capacidade de
comprovação de exequibilidade dos preços dos insumos, a fim de que fosse
comprovada a segurança para a Administração em sua capacidade de bem
executar os serviços.
5. ITEM 47. Conforme já explicitado, a Unidade Demandante, desde o início teve
a preocupação, de modo geral, a ter a segurança da exequibilidade
contratual, buscando total clareza na aferição da respectiva exequibilidade.
Uma vez apresentada diferença entre os Custos Indiretos e de Lucro Mensal
do Licitante e o total da diferença entre a Pesquisa e os valores apresentados

pela empresa, ficou provado pela Unidade Demandante que a diferença
mensal dos insumos para atendimento ao respectivo processo licitatório,
supera, em muito, a margem prevista pela empresa. Partindo desse
pressuposto, restou uma questão: Como a empresa poderá dar conta das
despesas vinculadas ao referido contrato, se a própria margem de custos
indiretos e do lucro apresentados se encontram aquém dos valores a serem
investidos com os insumos, conforme pesquisa de painel de preços e com
fornecedores de material? Essa foi uma preocupação latente que a Unidade
Demandante fez questão de registrar.
6. ITEM 48. Em consonância ao posicionamento da Unidade Demandante
apresentado no Item 2, concordamos que a licitante Criart Serviços de
Terceirização de Mão de Obra Limitada - CNPJ nº 07.783.832/0001-70, seja
diligenciada pelo pregoeiro, se couber, para que apresente em sua Planilha
de Custos e Formação de Preços, à inclusão dos custos alusivos aos
dispensers no Anexo IV-B, da respectiva planilha, sem alteração do valor
global da proposta.
7. ITEM 49. Quanto ao pronunciamento da douta Procuradora neste item,
ressaltamos que a Unidade Demandante, conforme já esclarecido no Item1,
limitou-se a realizar as análises da qualificação da capacidade técnica e da
Planilha de Insumos (Anexo IV-B, da Planilha de Custos e Formação de
Preços). Ratifica-se, portanto, que a Unidade Demandante ao realizar as
análises solicitadas pelo pregoeiro, constatou a questão do comodato e que,
mesmo oportunizadas as possibilidades de comprovação, por meio de
algumas diligências, de como se daria a oferta desses insumos, a licitante
não conseguiu apresentar meios de sua efetivação. De modo que, para a
Unidade Demandante, que se limitou em analisar APENAS a questão dos
insumos, no que concerne à Planilha de Custos e Formação de Preços
(Anexo IV-B), coube a responsabilidade de registrar o que foi
apurado/constatado em sua análise, e que, a desclassificação da referida
licitante não se limitou, exclusivamente, à questão dos dispensers que foram
analisados, mas pela composição global do valor dos insumos apresentados
na referida Planilha de Custos e Formação de Preços. Ainda concordamos
com o posicionamento apresentado pela douta Procuradora, quanto a análise
contábil de todas as condições da Planilha de Custos e Formação de Preços
da licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS E TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº
09.445.502/0001-09, bem como, ratificando ao posicionamento apresentado
no Item 2.

QUANTO à análise do relatório do contador, Sr. Rogério José Silva de Oliveira (Doc.
36), apresentamos o pronunciamento desta Unidade Demandante:
8. Quanto ao Módulo 5 - Insumos Diversos
8.1 Quanto a letra (A) Uniformes – SEGES-CADERNO TÉCNICOLIMPEZA-PERNAMBUCO-DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
publicado em 26/09/2019, estabelece para este item o valor máximo
de contratação de R$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos) para
o servente de limpeza; e R$ 39,08 (trinta e nove reais e oito centavos)
para o encarregado de limpeza. A licitante apresentou para o
respectivo item, correspondendo ao servente de limpeza e
encarregado de limpeza, o valor unitário de R$ 44,19 (quarenta e
quatro reais e dezenove centavos), portanto, superior ao que
preconiza o respectivo Caderno Técnico;
8.2 Quanto às letras (B, C e “C”? – conforme apresentado na planilha do
licitante), a letra B (material de consumo), a letra C (materiais de longa
e média duração), e a letra “C”? (equipamentos), já foram analisadas
por esta área demandante, conforme Itens acima e constante no
respectivo processo 23076.049740/2015-51 – Pregão nº 110/2019UFPE.

QUANTO às razões recursais apresentadas pela licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS E
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 09.445.502/0001-09; e, considerando o Parecer nº
307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (Doc. 14), emitido pela Sra. Procuradora Suelene de
Marillac Teixeira dos Anjos Ribeiro, apresentamos o pronunciamento desta Unidade
Demandante, constante das páginas (5327 a 5332), permanecendo com o mesmo
posicionamento, ressalvando, a prerrogativa de possibilitar a licitante, as condições de
apresentar uma nova Planilha de Custos e Formação de Preços, com a inclusão de
valores concretos, correspondentes aos dispenser, sem que seja zerado qualquer item
do Anexo IV-B, da Planilha de Custos e Formação de Preços, com a permanência do
valor global da proposta de preço apresentado anteriormente.

Conclusão

A Unidade Demandante no uso de suas atribuições institucionais, tendo sido
provocada pelo Sr. Pregoeiro para apresentar análise/parecer sobre a capacidade
técnica e de insumos previstos no Anexo IV-B, da Planilha de Custos e Formação de
Preços, trouxe-se para os autos do processo subsídios que corroboraram na
fundamentação da análise apresentada sobre os custos dos insumos, realizando
levantamento de preços no mercado com potenciais fornecedores e no Painel de

Preços do Governo Federal, a fim de confrontá-los com os apresentados por todos os
licitantes participantes do referido Pregão, visando à garantia e segurança de uma
eficiente execução contratual, buscando assegurar-se de “possíveis” inexecuções.
Desse modo, houve a preocupação para que fossem oportunizadas às
empresas participantes, às possibilidades de comprovações de exequibilidade dos
preços dos insumos, exigindo-se o “mínimo” de comprovação documental. E,
considerando o recurso apresentado pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS E
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 09.445.502/0001-09, e as observâncias da
Procuradoria da UFPE, esta área Demandante apresenta sua concordância para que
a referida empresa faça os devidos ajustes em sua Planilha de Custos e Formação de
Preços, conforme sugerido neste documento.
Por oportuno, registra-se que seja dada celeridade aos trâmites processuais,
em virtude da aproximação do término de vigência do contrato 12/2020-UFPE, previsto
para o dia 29 de novembro de 2020.

Recife, 16 de setembro de 2020.
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