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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. (“LISERVE”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 08.139.859/0001-98, estabelecida na Av. Sigismundo Gonçalves, 606, Carmo, Olinda-PE, CEP 53010-240,
vem, com base no art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 26 do Decreto nº 5.450/2005, interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO, em face da decisão que declarou vencedora a licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS –
EIRELI (“SOLUÇÕES”), conforme passa a expor.
1. PRELIMINARMENTE – DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA INTENÇÃO DE RECURSO DA SOLUÇÕES
Em 25/09/2019, a UFPE lançou o edital do Pregão Eletrônico nº 110/2019 com vistas à “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”.
Em 07/10/2019, foi realizada a sessão pública com apresentação dos lances. Classificada inicialmente na 10ª
posição na fase de lances, a licitante CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. (“CRIART”)
foi habilitada após a desclassificação, predominamentemente por inexequibilidade, de 9 (nove) empresas à sua
frente, sendo, ao final, declarada vencedora.
Conforme item 10.1 do edital, “o Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema”.
No mesmo sentido, o art. 26 do Decreto 5.450/2005: “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses”.
Nessa esteira, em face da decisão que declarou a CRIART como vencedora do pregão, as seguintes licitantes
apresentaram intenção de recurso:
1) SERVITIUM EIRELI (“SERVITIUM”) manifestou intenção de recurso conta a sua desclassificação.
2) SOLUÇÕES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI (“SOLUÇÕES”) manifestou intenção de recurso contra a sua
desclassificação.
3) PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI (“PERNAMBUCO”) manifestou intenção de recurso contra a sua
desclassificação.
4) LISERVE manifestação intenção de recurso contra a classificação e habilitação da CRIART.
Na sequência, sem ainda entrar no mérito das razões recursais, as intenções de recurso da SOLUÇÕES e da
LISERVE foram aceitas, ao passo as intenções de recurso da SERVITIUM e da PERNAMBUCO foram recusadas.
Ambas as recusas tiveram o mesmo motivo: “A empresa apresentou motivação extremamente genérica, não
apontando, em termos objetivos, qual é exatamente a sua irresignação em relação a decisão do Pregoeiro.
Portanto, a intenção será rejeitada com base no subitem 10.2 do edital e no Ac. TCU nº 1.440/2007-P. Restam
ausentes os pressupostos recursais de ‘interesse’ (utilidade/necessidade), ‘motivação’ e ‘adequação’”.
Posteriormente, o pregoeiro negou provimento aos recursos da SOLUÇÕES e LISERVE, mas, após submeter sua
decisão à autoridade superior, o Magnífico Reitor da UFPE decidiu pelo deferimento do recurso interposto pela
SOLUÇÕES – no que resultou na perda do objeto do recurso da LISERVE.
Ocorre que o recurso da SOLUÇÕES não poderia ser deferido, na medida em que sua intenção de recurso sequer
deveria ter sido aceita. Explica-se.
Conforme dito, as intenções de recurso da SERVITIUM e da PERNAMBUCO foram recusadas, pois as licitantes
apresentaram motivação extremamente genérica, não apontando, em termos objetivos, qual é exatamente a
irresignação em relação a decisão do Pregoeiro.
Vejamos, então, o motivo da intenção de recurso da SERVITIUM: “Registramos a intenção de recurso, tendo em
vista a nossa desclassificação no presente processo licitatório”.
Vejamos, agora, o motivo da intenção de recurso da PERNAMBUCO: “Prezados, nossa empresa vem por esta,
registrar intenção de recurso, por não aceitar nossa desclassificação, haja vista, que apresentamos proposta
exequível e cumprimos com todas diligencias exigidas pelo órgão e também por termos apresentado um melhor
preço, trazendo economicidade para os cofres públicos”.
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De fato, as licitantes apresentaram motivação extremamente genérica, não apontando, em termos objetivos, qual
é exatamente a irresignação em relação à decisão do Pregoeiro.
No entanto, vejamos o motivo da intenção de recurso da SOLUÇÕES (que foi aceita pelo Pregoeiro): “A empresa
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, vem através da presente registrar sua intenção de interpor recurso
administrativo, com fulcro no inciso XVIII, do art. 4º da Lei 10.520/02, em face de sua ilegal desclassificação, vez
que sua proposta observou todas as exigências contidas no Edital, cujos motivos serão pormenorizadamente
apresentados quando no competente instrumento recursal. Termos em que P.E Deferimento!”
Ora, salta aos olhos o fato de que a intenção de recurso da SOLUÇÕES padece do mesmo defeito das intenções de
recurso da SERVITIUM e da PERNAMBUCO: “motivação extremamente genérica, não apontando, em termos
objetivos, qual é exatamente a irresignação em relação a decisão do Pregoeiro”.
Afinal, em termos objetivos, qual foi a irresignação em relação à decisão do Pregoeiro? Onde se encontra a devida
motivação recursal no texto apresentado pela SOLUÇÕES? Não há menção a nenhum item do edital, não
demonstra nenhum equívoco (ainda que de modo superficial) na decisão do Pregoeiro, enfim, não há nenhum traço
de dialeticidade.
Nesse ponto, válido rememorar o disposto no Acórdão 600/2011-TCU-Plenário, no qual restou consignado que não
seria necessário, em sua manifestação do intuito de recorrer, esgotar os fundamentos de sua irresignação, mesmo
porque os prazos concedidos pela normatividade são exíguos para esse fim, mas deveria ele, dentro do possível,
“apresentar motivação que demonstre o mínimo da plausibilidade de seus argumentos, de sorte a justificar o
seguimento do recurso”.
Portanto, sabemos da desnecessidade (e até impossibilidade) de esgotar o mérito das razões recursais no
momento da apresentação da intenção de recurso, mas o ponto crucial é que SOLUÇÕES não adiantou nem
apresentou sequer uma mínima fundamentação, transferindo integralmente seus motivos “quando no competente
instrumento recursal”.
Afinal, segundo o art. 26, § 1º, do Decreto 5.450/2005, “a falta de manifestação imediata e motivada do licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito”.
Portanto, não basta apresentar a intenção, mas também motivar no mesmo momento da apresentação. A
motivação da intenção é condition sine qua nonse, sem a qual resta fulminado o direito a apresentar as razões
recursais.
Bem por isso, a Jurisprudência pátria entende que deve “ser rechaçada a premissa de que a motivação deveria ser
apresentada tão-somente por ocasião das razões de recurso”:
“ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO - Lei nº 10.520/2002 - INTENÇÃO DE RECORRER
REJEITADA ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA - APELAÇÃO
desPROVIDA. 1. O Plenário do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 339/2010 (AC-0339-06/10-P, Processo
000.100/2010-2), firmou entendimento de que compete ao pregoeiro proceder ao juízo de admissibilidade de
recurso a ser interposto pelos licitantes 2. A Lei nº 10.520/2002, em seu art. 4º, XVIII, exige que a intenção de
recorrer seja motivada, devendo ser rechaçada a premissa de que a motivação deveria ser apresentada tãosomente por ocasião das razões de recurso. Tal exigência de motivo tem por finalidade obstar manifestações
nitidamente protelatórias ou nas quais não haja interesse de agir. 3. A impetrante fundamentou sua intenção de
recurso genericamente, de forma excessivamente vaga, sem apontar de maneira específica quais preceitos legais
ou quais regras do edital foram efetivamente infringidos, o que ensejou a correta recusa pelo pregoeiro. [...]. (TRF2 - AC: 200951010073049, Relator: Desembargadora Federal MARIA ALICE PAIM LYARD, Data de Julgamento:
29/08/2011, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 05/09/2011)”.
A propósito, conforme pertinentemente delineado no Voto do Acórdão 1148/2014-TCU-Plenário, o Tribunal de
Contas da União também já assentou o mesmo entendimento: “A exigência de motivação da intenção de recurso
pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto, segundo a concepção de quem recorre. Requer que se aponte
de maneira específica quais preceitos legais ou quais regras do edital teriam sido efetivamente infringidos”.
No mesmo sentido, extrai-se o voto do Acórdão 1440/2007-TCU-Plenário: “O exame preambular da peça recursal
permite ao julgador do certame não conhecer do pedido quando o licitante não demonstra a existência de
contrariedade à específica decisão da comissão julgadora”.
Por fim, há de se ressaltar, mais uma vez, que as licitantes SERVITIUM e PERNAMBUCO tiveram suas intenções de
recurso recusadas, sob a alegação de serem genéricas, tal qual se apresenta a intenção de recurso da SOLUÇÕES,
de modo que a aceitação da intenção apenas uma delas implica grave ofensa ao princípio da isonomia, haja vista a
desigualdade no tratamento.
Nesse ponto, não custa relembrar o primeiro princípio consagrado no art. 3º da Lei 8.666/93: “A licitação destinase a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia [...]”.
Diante desse contexto, o recurso da SOLUÇÕES não poderia sequer ser conhecido e muito menos provido, eis que
patente a ausência dos pressupostos recursais, mormente a motivação, impondo-se a recusa da intenção de
recurso da ora recorrida.
2. DO MÉRITO
A) DA IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DA SOLUÇÕES
Examinando a documentação de habilitação apresentada pela recorrida, extraem-se as seguintes irregularidades:
I) A maioria dos documentos de habilitação, assim como a certidão de falência e recuperação judicial, foi emitida
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em 20/11/2019, data posterior à data da licitação (07/10/2019), fato que se observa também nos demais
documentos de habilitação. A empresa deve comprovar que está habilitada também na data do pregão. Nesse
ponto, importante destacar o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que veda “a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta”.
II) A responsabilidade de cada empresa ao findar o ano, de acordo com a Lei 10.406/2002, art. 1.181 do Código
Civil, ora respaldado no contrato social da entidade, é apresentar o conjunto de demonstrações contábeis para que
se torne público, principalmente em editais públicos. Uma das irregularidades cometidas pela SOLUÇÕES foi o não
arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo das peças contábeis.
O arquivamento no órgão público competente considera que o documento venha a ter ‘FÉ PÚBLICA’, podendo ser
consultado pelos órgãos, Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal ou até
mesmo válido nos processos licitatórios.
Sendo assim, a SOLUÇÕES não apresentou seus demonstrativos contábeis do último exercício social de acordo com
edital. A Resolução 1.255/09 em seu item 3.17 torna obrigatório que a Demonstração do Fluxo de Caixa e a
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, onde não foram apresentadas na forma da lei.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade torna obrigatório a apresentação do conjunto detalhado dos
demonstrativos contábeis. Só assim é possível considerar relevante para uma boa compreensão dos valores para
confecção de confiabilidade dos índices financeiros. O não atendimento dos itens da norma, demonstra fragilidade
no compromisso de honrar com as cláusulas dos editais públicos.
Mesmo em desconformidade com a norma pertinente, foi possível observar também que os números descritos na
Demonstração do Resultado não estão em consonância com os documentos impressos via SPED, ou seja, o
conjunto completo da DRE. Nota-se que as peças produzidas internamente não foram demonstrativos extraídos do
livro diário entregue a Receita Federal do Brasil, com isso fica impossível produzir uma avaliação de credibilidade
responsável.
III) Declaração de contratos firmados com administração não está de acordo com o edital, que inclusive tem um
modelo (Anexo VI) solicitando todas as informações dos contratos: Nome, CNPJ, Endereço (rua/av., nº, bairro,
município, UF, CEP, telefone, e-mail).
Foi constatado através dos documentos acostados que a SOLUÇÕES não apresentou sua última alteração
contratual, uma vez que as filiais de CNPJs nº 09.445.502/0015-04 e 09.445.502/0016-87 não estão
representadas na 20º (última) alteração contratual apresentada. Isso se faz necessário até para saber quem será
responsável pela assinatura do contato.
Nesse sentido, o Art. 28, III, da Lei 8.666/93 exige “contrato social em vigor, devidamente registrado”, o que
implica concluir pela necessidade de apresentação da respectiva alteração contratual como requisito de habilitação.
Sendo assim, mais uma vez se invoca o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, segundo qual “é vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.
Ademais, através de consulta pública no site da Caixa Econômica Federal, verificamos que a SOLUÇÕES tem
algumas filiais no Brasil e que só as filiais do Estado de São Paulo estão cadastradas junto a CAIXA para
recolhimento de INSS e FGTS. Listamos abaixo algumas dessas filiais sem cadastro na Caixa:
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

Goiás/GO – CNPJ nº 09.445.502/0004-43 Fundada em maio/2016;
Goiás/GO – CNPJ nº 09.445.502/0012-53 Fundada em setembro/2017;
Vitória/ES – CNPJ nº 09.445.502/0005-24 Fundada em maio/2016;
Caruaru/PE – CNPJ nº 09.445.502/0009-58 Fundada em maio/2017;
Rio de Janeiro/RJ – CNPJ nº 09.445.502/0010-91 Fundada em junho/2017;
Salvador/BA – CNPJ nº 09.445.502/0016-87 Fundada em fevereiro/2020;
Belo Horizonte/MG – CNPJ nº 09.445.502/0008-77 Fundada em fevereiro/2017.

Sobra então o questionamento: como recolher INSS e FGTS dos empregados dessa empresa/filiais sem as mesmas
estarem cadastradas junto à CAIXA?
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA E PLANILHA DE CUSTOS DA SOLUÇÕES
Examinando a planilha de custos, extraem-se as seguintes irregularidades:
I) Planilha do Encarregado:
a) composição salarial foi utilizado pela empresa percentual de 20%, quando na verdade os questionamentos
anteriores ao pregão informam que deve ser de 39,17% sobre o salário do ASG, conforme reza o caderno técnico.
b) Não contempla na planilha os custos do encarregado o item Cesta Básica, mesmo verificando que a CCT
abrange todos os funcionários contemplados no contrato.
II) Cálculo do vale transporte – na planilha da SOLUÇÕES, foram considerados para efeito do cálculo apenas 25
dias/mês, quando, na verdade, o serviço será executado em 26 dias (segunda a sábado).
III) Cálculo do vale alimentação – na planilha da Soluções foram considerados para efeito do cálculo, apenas 21
dias/mês, quando na verdade o serviço é de segunda a sexta-feira, deveria ser para 22 dias.
Só a regularização desses dois itens acima já representa uma diferença mensal de R$ 3.616,74 e anual de R$
43.400,88, levando em consideração que as taxas de lucro e administração mensal da empresa nesse contrato
estão cotados em 0,12% e 0,15% respectivamente, totalizado mensalmente o valor de R$ 2.238,08, que se trata
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de um valor muito baixo para administrar e ter lucro em um contrato com faturamento mensal de R$ 953.891,50 –
mesmo assim, abatendo (zerando) as taxas de lucro e administração a planilha mensal ainda ficará negativa R$
1.378,67.
Transporte R$ 118,15 – R$ 111,25 = R$ 6,90 x 283 funcionários = R$ 1.952,70
Alimentação R$ 129,36 – R$ 123,48 = R$ 5,88 x 283 funcionários = R$ 1.664,04
IV) Alguns itens da planilha de insumos B2 – Materiais de média/longa duração estão com valor de mercado
zerado. Lembramos que são itens de valores consideráveis e com exigência de grandes quantidades. Esses itens
inclusive foram o motivo de desclassificação da proposta da concorrente pelo Pregoeiro.
Não custa relembrar que o art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 expressa que “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”.
Por exemplo, as saboneteiras (que estão com valor zerado na planilha de custos) têm prazo de vida útil de 24
meses, isso significa que toda vez que quebrar vai ser colocada outra lá sem custo algum para a UFPE, mesmo
verificando essas taxas irrisórias de lucro de administração?
Listamos abaixo como exemplos:
Máscara semifacial com filtro químico – cotado pela SOLUÇÕES no valor unitário de R$ 6,00, porém ao
pesquisarmos verificamos que a mesma custa em acima de R$ 85,00 a unidade.
Lavadora automática a cabo – foi cotada pela SOLUÇÕES no valor de R$ 12.000,00, porém verificamos que a
mesma custa no mercado em torno de R$ 23.200,00.
V) Encargos sociais calculados de forma errada, Módulo 3, itens C, D e E, muito abaixo dos percentuais definidos
pela legislação; Módulo 4, itens A e B, muito abaixo dos percentuais definidos pela legislação.
VI) Por fim, como reforço argumentativo na linha da inexequibilidade da proposta da SOLUÇÕES, é lícito reproduzir,
como se fossem nossos, os pertinentes argumentos apresentados pela área demandante na decisão proferida pelo
Pregoeiro em 25 de maio de 2020:
“Em todo o processo licitatório, a Área Demandante realizou análises da planilha de insumos, constante como
anexo IV-B, Planilha de Custos e Formação de Preços, a fim de que todos os licitantes pudessem apresentar a vida
útil dos insumos em meses, conforme previsto no Edital.
Também foram realizadas pesquisas de preços, com valores de alguns itens do ANEXO IV-B, no Painel de Preços
(www.paineldeprecos.planejamento.gov.br), cujas pesquisas foram realizadas nos dias 16 e 17 de outubro de
2019, e no mercado local, onde solicitamos para fornecedores de materiais e equipamentos de limpeza, que nos
informassem os custos dos insumos previstos na licitação. Desse modo, obtivemos das empresas: PAPER BOX
DISTRIBUIDORA
CNPJ:
03.330.023/0001-52,
TOPCLEAN
COMERCIO
CNPJ:
18.336.657/0001901.101.202/0001-46 e BIG CLEAN - CNPJ: 34.087.766/0001-77, as respectivas propostas.
Quanto ao painel de Preços, conseguimos preços para os itens abaixo:
• Em relação ao B1- Material de Consumo – foram pesquisados os itens: 3, 5, 8, 9, 16, 21, 22, 24, 25 e 28.
• Em relação ao B2 – Material de Média Duração / Longa Duração – foram pesquisados os itens: 2, 6, 10, 23, 26,
29 e 30.
• Em relação ao B3 – Equipamentos – foram pesquisados os itens: 4, 6, 7, 10 e 11.
Em relação às empresas: PAPER BOX DISTRIBUIDORA - CNPJ: 03.330.023/0001-52, TOPCLEAN COMERCIO CNPJ: 18.336.657/0001-901.101.202/0001-46 e BIG CLEAN - CNPJ: 34.087.766/0001-77, obteve-se a maioria dos
insumos.
Após as pesquisas, foi elaborada uma planilha de insumos fazendo comparativo entre o que foi obtido com os
fornecedores e com o Painel de Preços, usando mediana dos preços, e o que foi ofertado pelos licitantes.
Considerando a pesquisa realizada com os fornecedores e no Painel de Preços, a Área Demandante construiu uma
Planilha de Custos e Formação de Preços, para balizar as propostas a serem apresentadas pelos licitantes,
chegando-se a seguinte composição:
• B1- Material de Consumo – Obteve-se um valor mensal de R$ 157.832,95 (cento e cinquenta e sete mil,
oitocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);
• B2 – Material de Média Duração / Longa Duração - Obteve-se um valor mensal de R$ 21.161,03 (vinte e um mil,
cento e sessenta e um reais e três centavos);
• B3 – Equipamentos - Obteve-se um valor mensal de R$ 15.283,14 (quinze mil duzentos e oitenta e três reais e
quatorze centavos).
Em relação à empresa Soluções Serviços Terceirizada EIRELI, CNPJ nº 09.445.502/0001-09, foi constatada a
seguinte composição:
• B1 – Material de Consumo, o licitante ofertou um valor mensal de R$ 129.335,34 (cem e vinte e nove mil,
trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos);
• B2 – Material de Média Duração / Longa Duração, o licitante ofertou um valor mensal de R$ 9.403,71 (nove mil,
quatrocentos e três reais e setenta e um centavos);
• B3 – Equipamentos, o licitante ofertou um valor mensal de R$ 9.398,73 (nove mil trezentos e noventa e oito
reais e setenta e três centavos).
Fazendo um comparativo entre o que foi orçado pela área Demandante, obtidos na pesquisa do Painel de Preços e
com fornecedores, em relação a todos os insumos pesquisados e apresentados na planilha; e o que foi apresentado
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pelo licitante, representou um montante mensal de R$ 46.139,33 (quarenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e
trinta e três centavos).
Constatou-se que foram informados pela empresa os itens que seriam fornecidos pela modalidade de comodato, a
saber: Dispenser de Papel Toalha reforçado bobina, Porta papel higiênico em aço para rolo, Saboneteiras para
sabonete líquido, Saboneteiras para sabonete líquido Refil, mas sem a clareza de como se daria esse processo no
curso de todo o contrato, inclusive, quanto a ‘possíveis’ reparos e substituições.
Em estudo realizado pela área Demandante, foi demonstrado pela planilha dos valores, que esses insumos
representariam para a contratação, um montante mensal, na ordem de R$ 11.002,22 (onze mil, dois reais e vinte
e dois centavos). No entanto, o licitante alegou que os respectivos insumos seriam fornecidos pela modalidade de
comodato, mas não deixou claro, nem comprovado, como esses serviços se dariam no processo, quando da
diligência realizada.
Em análise comparativa dos fatos sobre o quantitativo de efetivo em suas respectivas áreas, e a relação de custos
indiretos e lucro apresentado pelo licitante, por profissional, a fim de poder compará-los à diferença mensal que foi
constatada, a partir dos valores obtidos no painel de preços e com fornecedores. Pode ser observado que, se o
licitante abrisse mão dos seus custos indiretos e da sua taxa de lucro, para cobrir as despesas com a diferença de
valores dos insumos, essa diferença ainda seria de R$ 43.817,02 (quarenta e três mil, oitocentos e dezessete reais
e dois centavos). Portanto, ainda permaneceria insuficiente para cobrir a diferença apresentada entre o que foi
orçado pela área Demandante, obtidos na pesquisa do Painel de Preços e com fornecedores, em relação a todos os
insumos pesquisados e apresentados na planilha.
Constatou-se ainda, que a diferença apresentada entre os custos indiretos e o lucro do licitante, e a diferença
mensal dos insumos, para atendimento ao respectivo processo licitatório, supera, em muito, a margem prevista
pela empresa, representando um valor de R$ 2.322,31 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e um
centavos).
Partindo desse pressuposto, como a empresa poderá dar conta das despesas vinculadas ao referido contrato, se a
própria margem de custos indiretos e do lucro apresentados, encontram-se aquém dos valores a serem investidos
com os insumos, conforme pesquisa de painel de preços e com fornecedores de material, apresentando um valor
na ordem de R$ 46.139,33 (quarenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos). Isso, sem
contabilizar os valores dos insumos na ordem de R$ 11.002,22 (onze mil, dois reais e vinte e dois centavos), pois a
empresa informa que o fornecimento seria por comodato, mas não trouxe informações na sua proposta, sobre
como seria todo o processo de prestação dos respectivos serviços de comodato.
Na oportunidade, foi solicitado por meio de diligência, que a empresa licitante demonstrasse uma garantia de que
os custos com insumos seriam exequíveis. Desse modo, foi solicitada a demonstração da viabilidade dos preços
através de documentação que pudesse comprovar, que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado,
nos termos do disposto no art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 8.883/94, e com
fulcro no Acórdão 363/2007-Plenário. E que essa demonstração poderia ser feita através de Nota Fiscal de
aquisições recentes dos insumos que tivessem a mesma descrição dos itens previstos no Anexo IV- B da Planilha
de Custos e Formação de Preços do Edital, bem como, através de planilha de insumos dos contratos apresentados
na sua Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a Administração Pública, além de informar
como se daria o comodato dos insumos.
Em atendimento à diligência, a empresa apresentou uma declaração (folha 4505) da empresa Nova Limp Com.
Embalagens Desc. Ltda, CNPJ nº 04.681.311/0001-14, informando que detinha qualificação técnica para atuar no
fornecimento dos itens de papel toalha, papel higiênico, saboneteiras e equipamentos em comodato. Também
enviou orçamento da empresa Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, CNPJ nº 22.006.201/0001-39, além das
notas fiscais nº 52385, 52386, 52725, 52626,52725,52726, 52728, 52763,52766, 52779, 52801,52802,
52803,53689, 53818, 53849, 53858,51008, 51014, 51019, 51025, 51027, 51029, 51030, 51032, 53178, 52683,
52775, 53165, 52777, 52611. Emitidas pela empresa Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, CNPJ nº
22.006.201/0001-39.
Após analise da diligência solicitada, foi verificado que a licitante apresentou apenas 21% de comprovação em
notas fiscais, de que os preços colocados em sua proposta estariam compatíveis com os de mercado.
Considerando a diferença no valor global dos insumos, entre a proposta da licitante e o levantamento realizado
pela área Demandante junto ao mercado, ficou provado uma preocupação com a execução da contratação.
Além disso, a empresa não informou de forma cristalina, como se daria o processo de comodato dos dispensers,
com a empresa NOVA LIMP COMÉRCIO EMBALAGEM DESCARTÁVEL LTDA, CNPJ: 04.681.311/0001-14, não sendo
possível desconsiderar os custos dos respectivos dispensers na proposta de preços da referida licitante, sem que
houvesse uma clara formalidade de como se daria o processo de comodato; se todos os dispensers seriam
mantidos ao longo do contrato, e com eventuais reposições necessárias, em razão do grande fluxo de pessoas, pela
característica institucional da UFPE.
Cabe ainda ressaltar, que as margens de lucro e custos indiretos, não cobririam a diferença entre o valor ofertado
pela licitante para os insumos, e a pesquisa de preços realizada pela Área Demandante, conforme já apresentado.
Nesse contexto, foi solicitada uma nova diligência a empresa, para que incluísse em sua proposta de custos e
formação de preços, os valores dos dispensers, bem como encaminhasse novas comprovações de preços dos
insumos, 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.
No atendimento a nova diligência, o licitante enviou as notas fiscais nº 51008, 51014,51019, 51025, 51027,
51029, 51030, 51032, 52385, 52386, 52611, 52626, 52683, 52725, 52726, 52728, 52763, 52766, 52775, 52777,
52779, 52801, 52802, 52803, 53165, 53178, 53689, 53818, 53849, 53858. Todas emitidas pela empresa Fortpel
Comercio de Descartáveis Ltda, CNPJ nº 22.006.201/0001-39. E apresentou como nova documentação, apenas as
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notas fiscais nº 609.930, 609.931 e 610.546, emitidas pela Nova Limp Com. Embalagens e Descartáveis Ltda,
CNPJ: 04.681.311/0001-14, as quais acrescentadas as anteriormente apresentadas, totalizariam um atendimento
de 30% do total dos insumos previstos para a contratação, ou seja, do total de 89 itens dos insumos, a licitante
comprovou um total de 27 itens.
Quanto ao comodato proposto pela empresa para os itens de papel toalha, papel higiênico, saboneteiras e
equipamentos a mesma trouxe uma declaração da empresa Nova Limp Com. Embalagens Desc. Ltda, CNPJ nº
04.681.311/0001-14, informando que detém qualificação técnica para atuar no fornecimento dos itens em
comodato, mas não inclui na sua planilha de custos e formação de preços e, ainda, apresentou um orçamento da
empresa Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, CNPJ nº 22.006.201/0001-39.”
Patente, portanto, a inexequibilidade da proposta da SOLUÇÕES, ao ponto de o Pregoeiro, nesse momento,
registrar sua preocupação com a execução do contrato: “Considerando a diferença no valor global dos insumos,
entre a proposta da licitante e o levantamento realizado pela área Demandante junto ao mercado, ficou provado
uma preocupação com a execução da contratação”.
Por outro lado, no Parecer 587 da Procuradoria, que embasou a reconsideração da referida decisão, sustenta
simploriamente que a "licitante reafirmou que suporta facilmente todos os custos" e que "a Administração tem a
oportunidade de avaliar e apurar eventual conduta da contratada que descumpra as obrigações pactuadas".
Ora, a persistir esse simplório entendimento, toda as demais 7 empresas desclassificadas por inexequibilidade
poderiam sacar da cartola esse argumento de que “suporta todos os custos” (sem o comprovar) e que, se acaso
não suportar durante a execução contratual, basta a Administração avaliar e apurar a conduta da contratada.
Dentro dessa lógica, restaria inviabilizada qualquer possibilidade de desclassificação por inexequibilidade em
qualquer licitação promovida pela Administração Pública, o que seria um completo atentado a todos os princípios
previstos na Constituição Federal e nas legislações que regem as contratações públicas.
Sendo assim, não resta outra alternativa a não ser decretar o NÃO CONHECIMENTO do recurso da SOLUÇÕES
diante de ausência de apresentação de intenção de recurso devidamente motivada ou, subsidiariamente, decretar
a INABILITAÇÃO e DESCLASSIFICAÇÃO da recorrida por patente inexequibilidade.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se inicialmente seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, em atenção ao
art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93.
No mérito, pugna a recorrente pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão que
declarou vencedora a licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, pelas razões evidenciadas no
presente recurso administrativo.
Caso assim não entenda, nos termos do mesmo art. 109, §4º, da Lei de Licitações, requer seja encaminhado à
autoridade superior, à qual se requer a reforma da decisão recorrida, à vista das razões acima expostas.
Pede deferimento.
Olinda-PE, 26 de novembro de 2020.
LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Antônio José Borba de Albuquerque
Procurador
RG: 2.853.762-SSP/PE
CPF: 265.528.254-04
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