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Resposta de diligência

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.445.502/0001-09, com
sede na rua Ivaí n.º 202, Tatuapé, São Paulo/SP, vem mui respeitosamente à presença
de V. Sas., por seu responsável ao final indicado, que solicita em sede de diligência para
“melhor elucidação das matérias vertidas nas peças recursais e mesmo para
complementação de informações necessárias ao deslinde das questões postas pelo
recorrente” considerando os relatórios do Contador da Diretoria de Licitações e
Contratos e da Diretoria de Gestão Ambiental, se manifestar pelas razões de fato e
direito a seguir expostos.

Inicialmente deve-se registrar que empresa figura como licitante
do procedimento deflagrado por essa N. Universidade, Pregão Eletrônico n.º 110/2019,
tratado no Processo Administrativo n.º 23076.049740/2015-51, cujo escopo consiste na

“contratação de serviços de limpeza e conservação predial, inclusa mão de obra,
materiais de consumo, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção
individual e coletiva, uniformes, utensílios e demais equipamentos necessários à
execução dos serviços, para atender ao campus Recife da UFPE, exceto o Hospital das
Clínicas”.

Muito embora esta empresa, ora denominada simplesmente
como licitante, tenha atendido integralmente TODAS as exigências editalícias
apresentando a proposta mais vantajosa à Administração nos termos do art. 3º da Lei
Federal 8.666/93, a autoridade julgadora – Sr. Pregoeiro – deliberou equivocadamente
pela sua desclassificação, consoante a seguinte motivação:

Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS- EIRELI, CNPJ/CPF: 09.445.502/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 11.449.393,4100. Motivo: Não restou
comprovada a exequibilidade dos insumos que compõem o
Anexo IV- B da Planilha de Custos e Formação de Preços, pois não
incluiu os custos relativos aos dispensers em sua planilha de
custo e formação de preços.
(mensagem em 29.01.2020 – 14:12:16

Irresignada com tal cenário esta Licitante interpôs recurso
administrativo, combatendo veementemente tal decisum, haja vista que os serviços
licitados FORAM PRECIFICADOS CONSOANTE A REALIDADE DE MERCADO, sendo que
tal equipe insiste em detectar e querer esmiuçar detalhes negociais e gerenciais no que
tange o fornecimento de materiais/insumos para a prestação dos serviços, como pode
ser observado no “Pronunciamento nos autos do processo nº 23076.049740/2015-51 –
Pregão nº 110/2019-UFPE” encaminhado à Diretoria De Licitações E Contratos

[...]
Item 40 (Letra d)

[...]
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.
[...]

Como dito há uma insistência em querer transformar uma
relação entre pessoas jurídicas de DIREITO PRIVADO em relacionamento com a
Administração Pública, algo de IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO dentro da dinâmica de
negociações e relacionamentos comerciais mantidos com empresas PRESTADORAS DE
SERVIÇOS e seus FORNECEDORES de materiais e insumos

Destarte é defeso à Administração se imiscuir ou realizar
ingerências ou mesmo “fiscalizar” os negócios jurídico mantidos e/ou celebrados com
seus fornecedores, como é o caso desta diligência, PRINCIPALMENTE PORQUE TAL
SITUAÇÃO JÁ FORA ALVO DE OUTRA DILIGÊNCIA ONDE RESTOU O POSICIONAMENTO
DESTA LICITANTE:

Inicialmente insta registrar que esta Licitante detém uma vasta
expertise no objeto do referido certame, que é a prestação de
serviços “limpeza e conservação predial, inclusa mão de obra,
materiais de consumo, materiais de média e longa duração,
equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes,
utensílios e demais equipamentos necessários à execução dos
serviços....”
Isto porque esta licitante, como PROVADO na relação de
contratos vigentes detém clientes, em sua esmagadora maioria
de entes da Administração Pública em suas diversas esferas
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e Poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário), estando habituada com a
rotina operacional a ser realizada.
Quanto a exequibilidade de preços, insta REAFIRMAR QUE
TODOS OS CUSTOS SERÃO FACILMENTE SUPORTADOS POR
ESTA LICITANTE, CONSOANTE A PLANILHA DE CUSTOS JÁ
APRESENTADAS E EVENTUAIS AJUSTES PODERÃO SER
SUPORTADOS PELA LUCRATIVIDADE E TAXA ADMINISTRATIVA
APONTADA, ALGO PERFEITAMENTE POSSÍVEL DENTRO DO
PODER DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DESTA LICITANTE, E AINDA
DENTRO DO CONCEITO DO “RISCO DO NEGÓCIO OU
ATIVIDADE” INERENTE AO DIREITO EMPRESARIAL.
Outrossim, seguem todos os documentos comprobatórios, que
deram azo a planilha de preços, sendo que os materiais das notas
fiscais elencadas são pertinentes/semelhantes ou até superiores
aos exigidos, ALGO QUE SE DECLARA NESTE MOMENTO SOB OS
EFEITOS DA LEI, sendo que na rotina privada, e na dinâmica dos
serviços e aquisição de produtos não é praxe contumaz,
descriminar pormenorizadamente todos os insumos adquiridos,
como se apresenta no referido instrumento convocatório.

Também não se pode olvidar que diante da magnitude dos
contratos mantidos com seus clientes públicos esta licitante não
pratica valores de varejo, sendo que do volume de compras de
insumos, materiais e equipamentos é latente a utilização de
economia de escala1, e do firmamento de parcerias, como o
comodatos de dispensers de papel toalha, papel higiênico,
saboneteiras e equipamentos.
Face ao exposto que pôde ser comprovado pela documentação
anexa, RATIFICA-SE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E
A PROPOSTA COMERCIAL ENCAMINHADA OUTRORA,
AFIRMANDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MESMAS SÃO
PLENAMENTE EXEQUÍVEIS.
Destarte, e como pôde ser provado, esta Licitante não é
amadora, tampouco consumidora no ramo de varejo, mas sim consumidora atacadista
dos materiais e insumos necessários para o atendimento do escopo do serviço licitado
“limpeza e conservação predial” como verificado em sua relação de contratos, diga-se
de passagem PÚBLICOS, MANTIDOS INCLUSIVE COM OUTRAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS sendo certo que as tratativas de aquisições dos gêneros necessários se dão
dentro das estratégias comerciais entre os contraentes não podendo haver interferência
do TOMADOR DO SERVIÇO, pela própria natureza do conceito de TERCEIRIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS.

Neste sentido, é preciso insistir que diversos materiais, incluindo
o malfadado “dispensers” seriam fornecidos no regime de comodato, consoante
conceito contido no artigo 579 do código civil de 2002:

1

Economia de Escala é um conceito econômico cujo significado é a possibilidade de reduzir o custo médio
de um determinado produto pela diluição dos custos fixos em um número maior de unidades produzidas.
Como os custos fixos são constantes até um determinado patamar, quanto maior o volume produzido,
menor será o custo médio. Isso ocorre quando uma empresa tem capacidade instalada de produção e
aumenta o volume de produtos utilizando os mesmos recursos como maquinário, instalações e mão de
obra. Dessa forma, o preço médio dos produtos é reduzido na proporção do aumento do volume. Alguns
exemplos de custos fixos: aluguel, depreciação dos maquinários e equipamentos, pessoal administrativo,
telefone,
investimentos
em
pesquisa
e
desenvolvimento
do
produto
etc.
https://administradores.com.br/artigos/economia-de-escala-afinal-que-bicho-e-esse

“Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não
fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”
Tanto é verdade este cenário fático que se apresenta uma cópia
de um instrumento celebrado entre as partes onde se ATESTA esta regular prática entre
a licitante sua fornecedora de materiais e insumos, equipamentos estes instalados no
CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, sediado no Estado do Rio de Janeiro
(DOCUMENTO ANEXO).

Também em anexo a nota fiscal nº 001.303.992 de remessa de
140 (cento e quarenta) saboneteiras, em regime de comodato para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro onde mantemos contrato de prestação de serviços de limpeza.

Ao que parece querer fazer constar os elementos de custo de
uma situação que será realizada em regime do contrato de comodato é, permissa
maxima venia, MASCARAR ELEMENTOS DE LUCRATIVIDADE, ALGO DEFESO NOS
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS!

Ora, se há REITERADAS informações, dentro de seu poder
gerencial que determinados materiais serão fornecidos no regime de comodato, porque
a insistência de requerer a retificação das planilhas de formação/composição de custos?

Tal caso se assemelha a Administração “vedar” que licitantes
informem que terão lucratividade “zero”, algo que também é defeso consoante a
jurisprudência do E. Tribunal de Contas:

Não há vedação legal à atuação, por parte de empresas
contratadas pela Administração Pública Federal, sem margem

de lucro ou com margem de lucro mínima, pois tal fato depende
da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta
(Acórdão 325/2007-TCU-Plenário).
Nesse sentido, inclusive as licitantes podem renunciar
determinado elemento de despesa, em outras palavras “zerar” tal elemento, consoante
o parágrafo 3º do art. 44 da Lei 8.666/93, que vale ser transcrito:

§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
Considerando que este benefício negocial (comodato) será
efetivamente implantando na execução dos contratos, resta, data maxima venia,
teratológico querer inserir tal situação como elemento de despesa, sendo que a planilha
apresentada reflete A REALIDADE DE COMO OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS, SENDO
A MESMA PLENAMENTE EXEQUÍVEL.

Também não se pode olvidar, que se considerado o patrimônio
líquido demonstrado no balanço patrimonial do ano de 2018, anexo aos autos do
processo, no importe de R$ 54.214.346,93 (cinquenta e quatro milhões duzentos e
quatorze mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) demonstra que
a situação de risco do não “fornecimento de dispensers’” pela empresa licitante chega
a ser risível.

Face ao exposto, REITERA-SE, mais uma vez, QUE A PROPOSTA
COMERCIAL APRESENTADA POR ESTA LICITANTE É MANIFESTAMENTE EXEQUÍVEL,
NÃO HAVENDO LIBERDADE (TAMPOUCO DISCRICIONARIEDADE) PARA AUTORIDADE
JULGADORA PARA DESCLASSIFICÁ-LA, PRINCIPALMENTE PORQUE TAL ATO, FERE DE
MORTE A FINALIDADE INTRÍNSECA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, QUE É A OBTENÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, consoante o já citado art. 3º da Lei
8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o
ensejo para externamos nossos protestos de estima e elevada consideração, nos
colocando à disposição para demais esclarecimentos julgados necessários.

São Paulo, 06 de outubro de 2020.
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ELETRÔNICA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
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1-SAÍDA
FONE: (11) 2423-6292

CHAVE DE ACESSO

3520 0808 1895 8700 0130 5500 1001 3039 9210 0813 1238
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

1

001.303.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
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ou no site da Sefaz Autorizadora
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BRINDE P/ OUTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

336.849.054.112

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

SOLUCOES SERV TERC- EIRELI (CD RIO)

DATA DA EMISSÃO

09.445.502/0010-91

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

AV FRANKLIN ROOSEVELT, 194 - GRP 408

CENTRO

MUNICÍPIO

UF

RIO DE JANEIRO

DATA DA SAÍDA

20021-120

FONE / FAX

RJ

13/08/2020

CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11) 2081-5590

HORA DA SAÍDA

87.390.98-5

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS

VALOR ICMS

2.800,00

VALOR FRETE

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

336,00

VALOR SEGURO

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR ICMS ST

0,00
OUTRAS DESP

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR IPI

0,00

FRETE POR CONTA

GOLD MILENIO TRANSPORTE LTDA

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍC

ESPÉCIE

MARCA

2.800,00

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.701.081/0002-14

MUNICÍPIO

AVENIDA INDIAPORAN NU 135 888 GALPAO 03 - JD SATELITE CUN

2.800,00

UF

0-EMITENTE

ENDEREÇO
QUANTIDADE

TOTAL DA NOTA

GUARULHOS

NUMERAÇÃO

SP
PESO BRUTO

336.780.728.115
PESO LÍQUIDO

49,000

47,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO

112834

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

SABONETEIRA SEM RESERV 0202PLCM CR TRILH
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*
COES LEGAIS DO ARTIGO 38,INCISO III DO LIVROII DO RICMS/RJ
NUMERO PEDIDO: 813123
VENDEDOR: 00157
SEU PEDIDO: OC 109067
PROTOCOLO CONFAZ 32/2014
COD. CLIENTE: 17145

NCM/SH

CST

CFOP UNID QUANT VALOR
UNIT

39229000 000 6910 UN

VALOR
TOTAL

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

140 20,00 2.800,00 2.800,00 336,00

ALÍQ.
ICMS

12

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*LOCAL DE ENTREGA: R RODOLPHO PAULO ROCCO, 255 - CID UNIVERSITAR - RIO
DE JANEIRO-RJ - CNPJ: 09.445.502/0010-91
P.LIQUIDO: 47,600 P.BRUTO: 49,000 CUBAGEM: 0,52416
LOCAL DE ENTREGA: HOSP UNIV CLEMENTINO FRAGA FILHO
TELEFONE(S): 11 2081-5590
ENT:R RODOLPHO PAULO ROCCO 255 CID UNIVERSITARRIO DE JANEIRO /RJ
MERCADORIA DESTINA A UTILIZACAO DE PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO DE
ACORDO COM O TITULO X DAS DISPOSI
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