ILMO. SR. FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES, DA DIRETORIA DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS – PROGEST DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE)

REFERÊNCIA: Resposta Notificação Ofício Eletrônico 75/2020 – DLC PROGEST
(12.69.01) – (Identificador 202026690) – Pregão Eletrônico 07/2020 Nº Protocolo: 23076.057753/2020-11

DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 26.395.502.0001-52, sediada à rua Erê, nº 34,
sala 303, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30.411-052, vem,
respeitosamente, perante V.Sª, neste ato representada por sua
responsável legal in fine assinada, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei 10.520/02, apresentar

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

o que faz mediante os fatos e fundamentos a seguir expendidos:

I - DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cabe ressalvar que a notificação epigrafada, comunicando
esta Peticionária acerca do expediente, foi recebido em 09/10/2020, através do correio
eletrônico contratos@dentaluniverso.com.br. Nesse contexto, considerando-se o prazo
de 05 (cinco) dias úteis ofertado para a apresentação desta manifestação prévia,
verifica-se que o prazo fatal para a sua interposição findar-se-á 19/10/2020, segundafeira. Desta forma, sendo esta petição apresentada em perfeito tempo e modo, deve ser
recebida e acolhida, consoante fundamentos a seguir declinados.

II – DO PRAZO DA PROPOSTA APRESENTADA – SUPERAÇÃO –
LIBERAÇÃO DA PROPONENTE – DA BOA-FÉ DA PETICIONÁRIA –
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À ASSINATURA DA ATA - DA
NECESSIDADE DE REAJUSTE DOS ITENS 123 E 134 – PRESERVAÇÃO
DO CONTRATO
Douta Diretoria de Licitações e Contratos,
A Peticionária recebeu o comunicado epigrafado, por meio do qual é
instada a proceder à assinatura imediata da Ata de Registro de Preços oriunda do
Pregão Eletrônico nº 07/2020, sob pena de “instauração de procedimento administrativo
específico para o exame dos fatos e eventual aplicação das sanções previstas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 07/2020 e os seus anexos, que terá por base aLei nº 8.666, de1993, a
Lei nº 9.784 de 1999, bem como a legislação correlata, e será processado de acordo com as
seguintes fases...”.
No entanto, cumpre assinalar, desde já, que o prazo fixado em edital, para
a validade da proposta, qual seja, 90 (noventa) dias, já se encontra superado, em razão
de inércia desta própria Administração, a qual deixou transcorrer, sponte própria, o
aludido prazo, o que significa que, legalmente, não está a Peticionária mais obrigada a
aceitar os termos originalmente ofertados, já que se encontra liberada do
compromisso, cuja vigência coincide com a duração de validade da proposta.
Com efeito, superado o prazo da validade da proposta firmado em edital
(90 dias), sem que a Administração tenha providenciado no sentido de realizar a
assinatura da Ata, a proponente fica liberada do compromisso e desobrigada a
aceitar a celebração do vínculo. Nesse sentido, de forma inequívoca, o art. 6º e o art.
4º, inciso XXIII da Lei Federal 10.520/02 (Pregão Eletrônico), e os arts. 13 e 14 do
Decreto Federal 7.892/2013 (Registro de Preços):
Lei 10.520/02
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Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta dias), se
outro não estiver fixado no edital.
Art. 4º (...)
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no
inciso XVI.
Decreto 7.892/2013
Art. 13. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem
classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no
prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.
Art. 14. A ata de registro de preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos
de publicidade.
Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
Confirmando-se o que se expõe, de forma categórica, o art. 64, § 3º da Lei
Geral de Licitações, também aplicável ao sistema de registro de preços:
Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. (...)
§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
Ora, a proposta foi apresentada por esta empresa em 17 de março de
2020, de modo que está superado, há muito, o prazo de validade da mesma,
exclusivamente por inércia da Administração. Inegável a liberação da proponente do
compromisso, nos termos da Lei, o que significa que não está a Peticionária obrigada a
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assinar o termo contratual, consoante ratifica o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(TCU):
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. EXPIRAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE
PROPOSTAS LICITATÓRIAS POR INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA
DA LICITANTE VENCEDORA EM CELEBRAR CONTRATO EM RAZÃO DA
DEMORA. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS. ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. 1. É dever da administração pública, sempre que se mostrar
demorada a tramitação do processo licitatório pertinente, obter das empresas
envolvidas a prorrogação do prazo de validade de suas propostas pelo tempo
necessário, podendo no entanto a conduta do gestor faltoso nesse dever,
ausentes elementos que demonstrem a má-fé ou a omissão desidiosa e
injustificada, ser atenuada pela presunção de manutenção das propostas por
parte das empresas, por serem elas as principais interessadas na contratação. 2.
De acordo com o art. 64 da nº Lei 8.666/1993, não se admite a recusa do
adjudicatário em celebrar o contrato para o qual se candidatou, sob pena das
sanções previstas em lei; no entanto, a convocação fora do prazo de

sessenta dias da data da apresentação das propostas, sem que
tenha havido prorrogação expressa do referido prazo por parte das
licitantes, as libera dos compromissos assumidos, nos estritos
termos do § 3º do mesmo dispositivo. (TCU, Plenário, Acórdão nº
2.167/2008, Rel. Ministro Augusto Nardes, Julgamento em 01/10/2008)

Cumpre ressalvar, ainda, que as penalidades previstas no art. 7º da Lei
Federal 10.520/2002 e na Lei 8.666/93 somente são passíveis de aplicação caso a
empresa se recuse a assinar a Ata dentro do prazo de validade da proposta, o que não
é, absolutamente, esse caso, restando impedida esta Administração de imputar
qualquer tipo de descumprimento ou conduta irregular que seja à empresa Peticionária:
Lei 10.520/02
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato (...)
Lei 8.666/93
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente
estabelecidas.
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No entanto, e em que pese todo esse contexto, mesmo não estando a
Peticionária legalmente obrigada, neste momento, a assinar o termo, porque liberada do
compromisso, ainda assim, em manifestação inequívoca de sua boa-fé e lealdade à
Administração, confirmou a empresa o seu interesse na celebração da Ata de
Registro de Preços, consoante resposta de e-mail encaminhada pelo Departamento de
Contratos da Peticionária, enviada em 02 de outubro de 2020.
No entanto, ressalvou a empresa, de forma legítima, que não seria
possível cumprir os itens 123 - Gesso e 134 – Lodopovidona da Ata, nos termos
originalmente propostos, em vista do reajuste dos preços dos aludidos materiais
no mercado, os quais, atualmente, detêm preços bastante superiores àqueles vigentes
em março de 2020, sobretudo em razão da pandemia do novo Coronavírus, fatores
que fogem completamente aos seus esforços desta empresa.
Por tais razões, consignou a empresa, de forma expressa, que está
disposta a assinar a Ata de Registro de Preços, mesmo não estando mais legalmente
obrigada a tanto, desde que fossem excluídos os aludidos itens, já que impossível o
seu cumprimento nos termos originalmente fixados, situação que causará enormes e
injustificados prejuízos à esta Peticionária.
Mais do que isso, em relação ao item 123 – Gesso, a marca originalmente
cotada – “Gesso Mil”, suspendeu suas atividades de fábrica quando do início da
pandemia, não se tendo notícia de sua retomada, de modo que, para a execução da Ata,
em relação ao aludido item, ainda seria necessário o aceite de troca de marca por
qualidade superior. Em suma, em relação aos aludidos itens, temos o seguinte:


Item 123 – A fabricante da marca cotada “Gesso Mil” encontra-se com
suas atividades suspensas indefinidamente. Desde o início da
pandemia a fábrica suspendeu as atividades comerciais e a Peticionária
está sem qualquer contato dos mesmos. Para a assinatura da ata é
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indispensável o aceite de troca de marca de qualidade superior por
ASFER ou HERODENTE Coltene;


Item 134 Lodopovidona – Germicida Antiséptico para a pele. Diante
dos efeitos econômicos excepcionais da Pandemia do Covid-19, este
produto teve um aumento expressivo no consumo dos hospitais e
unidades de saúde de todo o país, gerando o desabastecimento de
estoques no mercado e o aumento exponencial de preços por parte
do fabricante, o que torna impossível o cumprimento nos valores
originais da proposta de março de 2020, nos termos do art. 17 e do
art. 19 do Decreto Federal nº 7.892/2013;

Portanto, para que se preserve o objetivo almejado por essa
Administração, vale dizer, o fornecimento dos materiais odontológicos objeto de
registro de preços, mesmo diante da expiração total do prazo de validade da
proposta, o que significa que a empresa está liberada do compromisso, reafirma a
Peticionária, de boa-fé, o seu interesse na assinatura da Ata de Registro de Preços,
desde que os aludidos itens, em específico, sejam reajustados ou excluídos, já que
impossível o seu cumprimento nos termos originalmente propostos.
Conforme exposto, mesmo que fosse obrigatório à essa empresa assinar a
Ata nos termos originais, o que não é o caso, frise-se, ainda assim seria plenamente
vigente a estipulação contida nos arts. 17 e 19 do Decreto Federal 7.892/2013, a impor
a revisão (reajuste) dos preços e condições em razão de fato superveniente de
conhecimento notório (COVID-19) ou, então, a sua exclusão por impossibilidade
de cumprimento, sendo esta a solução, em relação aos itens 123 e 134, que permitirá a
celebração da Ata e a ulterior execução de seus termos.
Anote-se que a Peticionária, mesmo após a expiração do prazo de validade
de sua proposta, por inércia exclusiva da Administração, manifestou interesse e
detém plenas condições de executar 7 (sete) do total de 9 (nove) itens adjudicados,
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em suas cotações originais, fazendo-se necessário somente o ajuste citado em relação
aos dois itens em específico: 123 e 134. Dito contexto, em vista da razoabilidade e da
proporcionalidade, recomenda às partes que cheguem a um consenso, acordando-se
o reajuste mencionado para que se preserve o todo, permitindo-se à essa
Administração, mesmo depois da liberação do compromisso, atingir o objetivo que
persegue.
Destarte, por todo o exposto, assinala e reitera a Peticionária que, de boafé, detém interesse na assinatura da Ata de Registro de Preços mencionada, mesmo
não estando legalmente obrigada a tanto, porque liberada do compromisso desde a
expiração de validade de sua proposta.
No entanto, é imprescindível o reajuste dos preços e condições
relacionados aos itens de nºs 123 e 134, para que passem a refletir os valores
atualmente praticados no mercado, nos termos do art. 17 do Decreto Federal
7.892/2013, já que os preços originais, consignados na oferta de março de 2020,
encontram-se totalmente defasados, sob pena de se imputar oneração excessiva à
empresa, o que não se pode admitir, consoante determina a legislação licitatória de
regência.
Requer-se, então, que seja acolhida a presente manifestação, para que
essa Administração, com a ponderação de melhor atendimento ao interesse público,
avalie e autorize a assinatura da Ata de Registro de Preços, desde que também seja
celebrado, juntamente com a Ata, termo aditivo de reajuste dos preços e
condições

referentes

aos

itens

123-Gesso

e

134-Lodopovidona,

ou,

alternativamente, termo de liberação de fornecimento dos aludidos itens, em
específico, na forma do art. 17 ou art. 19 do Decreto Federal 7.892/2013, sendo
tais condições indispensáveis para a validade e exequibilidade do fornecimento que se
pretende ultimar.
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Certo que podemos contar com a vossa costumeira atenção, agradecemos
e aguardamos breve resposta, confiando que as medidas propostas sejam prontamente
atendidas, para que se preserve a melhor solução aos interesses das partes.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2020.

REGIANE BORGES DOS
SANTOS:03428193644
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DENTAL UNIVERSO EIRELLI
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