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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº: 23076.049740/2015-51
Assunto: Recurso interposto pela empresa SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI,
participante do Pregão Eletrônico nº 110/2019, que tem como objeto a contratação de
serviços de limpeza e conservação predial, para atender ao campus Recife da UFPE,
exceto o Hospital das Clínicas, contra a decisão desclassificatória de sua proposta.

À SINFRA,
Para pronunciamento do Ordenador de Despesas acerca das considerações
apresentadas em resposta ao recurso interposto pela empresa SOLUÇÕES
TERCEIRIZADOS EIRELI, participante do Pregão Eletrônico nº 110/2019, que tem como
objeto a contratação de serviços de limpeza e conservação predial, para atender ao
campus Recife da UFPE, exceto o Hospital das Clínicas, contra a decisão desclassificatória
de sua proposta.
Em síntese, a empresa apela contra a decisão de desclassificação de sua proposta
por inexequibilidade de preços.
Inicialmente, informamos que os autos foram encaminhados à Procuradoria para
análise e a mesma proferiu o Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU, doc. 14. Foram
atendidas as diligências contidas no Parecer, com pronunciamento da DGA/SINFRA e do
contador da DLC.
Destacamos o item 10 do Parecer Contábil, doc. 55, onde apesar de constar que
“A empresa foi diligenciada apenas em relação aos itens 09 e 11”, informamos que a
empresa SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI, foi diligenciada conforme solicitado no
relatório do contador, documento nº 36, e conforme solicitado no relatório da Diretoria
de Gestão Ambiental - SINFRA, documento nº 38. A referida empresa manifestou
conforme documento nº 44.
Destaca-se ainda que, considerando que a empresa não respondeu
especificamente aos itens 9 e 11 do relatório contábil, e tratando-se de questões
sanáveis, a mesma foi diligenciada mais uma vez, documento 48. Desta vez,
pronunciando-se conforme documentos 51 e 52.
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Quanto ao Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU, doc. 14, destaca-se que a
administração deverá tomar conhecimento e decidir a respeito do que consta nos itens
41 a 52 da parte conclusiva.
Os itens 43 e 44 do parecer da PGF destacam os artigos 44 e 48 da Lei nº
8.666/93, a respeito do julgamento das propostas, que devem ser considerados os
critérios objetivos definidos no edital do Pregão Eletrônico nº 110/2019.
O item 45 do parecer da PGF destaca a Súmula nº 262/2010 do Tribunal de
Contas da União que “o critério definido o art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da
Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços,
devendo a Administração dar a licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta”.
O item 45 do parecer jurídico recomenda que, conforme orientação do TCU,
mesmo que a proposta esteja muito abaixo do limite do valor estimado da licitação,
realizada através de pregão, que seja franqueada oportunidade de o licitante defender
sua proposta e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços (Informativo
Licitações e Contratos nº 323, de 13/06/2017), fato que a licitante consigna-se ao
apresentar:
1. cópia de contrato celebrado com sua fornecedora de materiais e
insumos, onde demostra que os equipamentos estão instalados no CNEN
– Comissão Nacional de Energia Nuclear, sediado no Estado do Rio de
Janeiro (Doc. 44, às fls. 06);
2. nota fiscal nº 001.303.992 de remessa de 140 (cento e quarenta)
saboneteiras, em regime de comodato para a UFRJ, onde informa que
mantem contrato de prestação de serviços de limpeza (doc. 44, às fls.
06); e
3. declaração comprometendo-se a executar o objeto quanto à instalação
dos dispensers (doc. 44, às fls. 06).
O item 49 aponta que a proposta da empresa SOLUÇÕES, com preço de R$
11.449.393,41, foi desclassificada porque 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 (item 10) em sua planilha de custos e
formação de preços, e ainda, contou apenas com pronunciamentos da DGA/SINFRA,
sem uma análise mais ampla que envolva todas as condições/regras do edital do Pregão
Eletrônico nº 110/2019.
Desta forma, em vista ao que dispõe o art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, tem-se por
admissível a realização de diligências no curso da fase recursal pela melhor elucidação
das matérias vertidas nas peças recursais e mesmo para complementação de
informações necessárias ao deslinde das questões postas pelo recorrente. Assim,
atendendo ao parecer da PGF foram realizadas as diligências necessárias, conforme
docs. 31, 32, 33 e 34.
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Em resposta às diligências, a empresa SOLUÇÕES reitera que sua proposta
comercial é manifestamente exequível, não havendo liberdade para a autoridade
julgadora desclassificá-la, com fulcro exclusivo nestes elementos conforme doc. 44.
Compreende-se a preocupação do parecerista, porém a inexequibilidade
vinculada itens de materiais e instalações de propriedade da licitante parece irrazoável
se entendermos que a licitante SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI apresentou o
fornecimento dos dispensers por comodato junto ao fornecedor dos insumos que serão
usados nestes dispensers. Aproximando-se do disposto no §3º o Art. 44 da Lei 8.666/93,
a saber:
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. (grifo nosso)
No caso em tela, a renuncia à parcela da remuneração, se entendermos como
defendido pela licitante, que a solução apresentada refere-se aos itens de insumos e os
dispensers vinculados, o que não está vedado pela legislação. Caso a licitante
comprometa-se a fornecer os itens consignados no edital e na sua proposta, fato feito
pela licitante recorrente nos docs. 32, 44 e 51, e esta apresenta alternativa factível e
usual no mercado que é o comodato.
Soma-se ainda, o entendimento do TCU exarado através do Acórdão nº
1092/2013-Plenário, onde externou, “ a proposta de licitante com margem de lucro
mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade”,
pois, estratégias comercias podem ser utilizadas por uma empresa para sustentar preços
mais vantajosos à administração, sem por em risco a exequibilidade da proposta, pois,
a planilha de custo e formação de preços apresentada, após diligências atendidas, e
aceita pelo Contador para os itens de insumos com a mão de obra (Trabalhistas,
previdenciários, FGTS), Custos mensais e diários, reposição de profissionais, verbas
rescisórias, tributos, custo indiretos, Lucros, vincula um valor global de R$
11.446.697,98 (onze milhões quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e noventa
e sete reais e cinquenta centavos), e mensal de R$ 953.891,50 (novecentos e cinquenta
e três mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Sendo o custo mensal
dos itens em questão insignificante frente ao valor mensal da proposta da recorrente, e
frente a proposta aceita, da CRIART, que também apresenta itens zerados para parte
dos insumos (itens 10, 29 e 30), significando para estes itens uma diferença de 0,3%
entre as propostas.
Outro fator relevante a ser considerado é o de que nem mesmo a licitante que
teve sua proposta aceita, a CRIART, ou as demais desclassificadas valeram-se do direito
de contrarazoar o recurso interposto pela SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI.
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Desta forma, entendemos que diante dos elementos dispostos nos autos, após
as diligências promovidas na fase recursal, e apesar das considerações e zelo por parte
do setor demandante que emitiu o parecer, não identificamos elementos suficientes
que sustentem inequivocamente a desclassificação da proposta da recorrente por
inexequibilidade.
Por fim, diante do exposto, destacamos a importância do pronunciamento do
Ordenador de Despesas da unidade gestora que demandou a licitação, para após
remissão dos autos ao pregoeiro para instrução processual e encaminhamento ao
Gabinete do Reitor.
Em 29/10/20.
Henrique Alves do Monte
Diretor de Licitações e Contratos
SIAPE 1467376
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