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REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 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, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos..

I.

DAS PRELIMINARES

Em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 11 do Decreto 5.450/05(Decreto em
vigor à época da abertura da licitação), o Pregoeiro da Universidade Federal de Pernambuco recebeu e
analisou em conjunto com a área técnica responsável, SINFRA-DGA e pela DLC, as razões e contrarrazões
das empresas abaixo discriminadas do Pregão em tela, de forma a proferir sua decisão sobre o recurso
administrativo.
Recurso tempestivamente interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.139.859/0001-98 (doc. 81) contra o resultado de julgamento do
recurso interposto na primeira Fase da Ata, que declarou a empresa SOLUÇÕES SERV.
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 09.445.502/0001-09, vencedora para o único item deste pregão. Das
razões recursais houve registro de contrarrazões pela SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI,
CNPJ nº 09.445.502/0001-09, (doc. 82.).
Foi registrado no Sistema Comprasnet a seguinte intenção de recurso:
LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.139.859/0001-98.
INTENÇÃO DE RECURSO:
Manifestamos intenção de recurso contra a classificação da SOLUÇÕES SERV.
TERCEIRIZADOS EIRELI, visto que não comprovou a exequibilidade dos insumos que compõem o
Anexo IV- B da Planilha de Custos, assim como não motivou sua intenção de recurso, conforme
demonstraremos nas razões recursais.

II.

DOS FATOS

Inicialmente, informamos que todos os atos realizados por este pregoeiro, solicitados à
condução do certame na data de 11/11/2019 em substituição ao pregoeiro inicialmente indicado, vinculamse aos termos definidos no Edital do Pregão Eletrônico 110/2019, em obediência ao princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, como assevera o art. 3º, da Lei nº 8666/93.
1. A licitação após a decisão do pregoeiro no dia 25/05/2020 (Doc. 12, às fls. 259/271) quanto aos recursos
interpostos, a) SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI contra a decisão desclassificatória de sua
proposta; e b) LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA contra a decisão de aceite e habilitação
da proposta da CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, cuja conclusão
foi pela improcedência dos mesmos com base nos pareceres técnicos da DGA/SINFRA e análise contábeis
pela DLC/PROGEST até então apresentados, foi mantida a aceitação da proposta da Licitante CRIART
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA;
2. Em atendimento ao Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14) quanto ao recurso interposto
pela empresa SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI, item 50, e, em despacho (Doc. 19) este
pregoeiro solicitou à DLC a realização de diligências acerca da proposta de preços apresentada pela referida
empresa, conforme exigido nos subitens 7.2 e 8.8 do Edital do Pregão Eletrônico 110/2019. Desta feita,
tem-se:
a. Análise contábil preliminar acerca da qualificação econômico-financeira e das planilhas
de custos e formação de preços da licitante SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI
(Doc. 27);
b. Documentos apresentados pela SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI em
resposta à diligência realizada (Docs. 32 a 34);
c.

Análise contábil dos documentos apresentados pela empresa na diligência (Doc. 36);

d. Pronunciamento da DGA/SINFRA acerca da não aceitação da proposta da licitante
SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI (Doc. 38).
3. Retornaram os autos à DLC para realização da diligência solicitada pelo setor demandante (Doc. 38) e
para que a SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI fizesse os devidos ajustes em sua Planilha de
Custos e Formação de Preços, conforme sugerido pela DGA/SINFRA, e posterior emissão de parecer
contábil conclusivo acerca do recurso da SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS-EIRELI. A empresa
manifestou-se conforme documento 44, a DGA/SINFRA conforme documento 46 e o contador da
DLC/PROGEST no documento 55;
4. Após as diligencias realizadas, a Diretoria de Licitações e Contratos fez a seguinte consideração (Doc.
58): “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.”;
5. O Ordenador de Despesas da unidade gestora que demandou a licitação pronunciou-se (Doc. 59)
apontando que “Diante dos motivos apresentados pelo Diretor de Licitações e Contratos, Henrique Alves
do Monte, sou favorável a continuidade e a classificação da proposta apresentada pela empresa
SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI, participante do Pregão Eletrônico nº 110/2019, que tem como
finalidade a contratação de serviços de limpeza e conservação predial.”;
6. De acordo com o estabelecido no art. 8º, inciso IV, do Decreto 5.450/05, que há época regulamentava a
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, o processo foi encaminhado à autoridade competente
para a decisão dos recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão. E ainda, de
acordo com o art. 11, inciso VII, do mesmo Decreto, caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os
recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

7. Por solicitação do Diretor da DLC, o processo retornou para emissão de parecer do pregoeiro quanto ao
resultado das diligências realizadas à empresa SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI em função dos
posicionamentos do Diretor da DLC e do Ordenador de Despesas da unidade gestora que demandou a
licitação, cujo pronunciamento deste pregoeiro foi:

“Diante dos fatos apontados pelo Diretor da DLC, com anuência do Superintendente este
pregoeiro concorda que seja revista pela administração a desclassificação da Soluções, cabendo a aceitação
de sua proposta diante das diligências realizadas e das alegações do Diretor da Diretoria de Licitações e
Contratos, estando a mesma apta à habilitação até o presente momento.”
8. Tendo em vista que a Autoridade Competente acolheu o Parecer da Procuradoria Geral Federal nesta
UFPE - PARECER Nº 587/2020/PF-UFPE/AGU, o mesmo decidiu pelo deferimento do recurso interposto
pela empresa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados – EIRELI, conforme segue:
Acolho o PARECER Nº 587/2020/PF-UFPE/AGU (docs. 68 e 69), da lavra da Procuradora
Federal Suelene Ribeiro, e considerando:
1. Os pronunciamentos da Superintendência de Infraestrutura da UFPE emitidos pelo
Gerente de Gestão e Fiscalização de Contratos, Luiz Carlos dos Prazeres Serpa Alfino, datado de
16/09/2020 (doc. 38) e pelo Diretor de Gestão Ambiental, Manoel Heleno de Castro, datado de 08/10/2020
(doc. 46);
2. O despacho do Diretor de Licitações e Contratos, Henrique Alves do Monte, datado de
29/10/2020 (doc. 58);
3. O pronunciamento do Pregoeiro Jorge Olímpio do Nascimento, por meio do Relatório
datado de 04/11/2020 (doc. 63) e do Despacho datado de 13/11/2020 (doc. 67)
Decido:
1. Pela procedência do recurso interposto pela empresa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados
- EIRELLI, contra a decisão desclassificatória de sua proposta; e
2. Pelo arquivamento do recurso interposto pela empresa LISERVE Serviços e Terceirização
Ltda., inscrita no CNPJ nº 08.139.859/0001-98, contra a decisão de aceite da proposta e habilitação da
CRIAT Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda., e da contrarrazão apresentada pela CRIAT
Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda., por perda do objeto.
Sendo assim, determino:
1. A anulação da classificação da proposta da CRIAT Serviços de Terceirização de Mão de
Obra Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 07.783.832/0001-70; e
2. Classificação da proposta da empresa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados - EIRELLI,
inscrita no CNPJ sob o nº 09.445.502/0001-09, e, consequentemente, proceder com a adjudicação e
homologação do objeto do Pregão Eletrônico nº 110/2019 (serviços de limpeza e conservação predial para o
campus Recife da UFPE, exceto Hospital das Clínicas) à referida vencedora do certame.
9. Foi realizado a Volta de Fase/Ata Complementar para a anulação da classificação da proposta da
CRIAT Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 07.783.832/0001-70 e
classificação da proposta da empresa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados - EIRELLI, inscrita no CNPJ sob
o nº 09.445.502/0001-09, após a desclassificação da CRIAT Serviços de Terceirização de Mão de Obra
Ltda para o único item deste pregão, e aceitação/habilitação da SOLUÇÕES Serviços Terceirizados –
EIRELLI com o valor negociado resultante das diligências realizadas, foi aberto o prazo para intenção
recursal no Sistema Comprasnet.
A licitante LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., irresignada, registrou
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, sendo o recurso tempestivamente apresentado conforme segue:
III.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE

“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”.
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 tão-somente 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. [...]. (TRF-2 - 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 destina-se 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 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 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: 18.336.657/0001-901.101.202/0001-46 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 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 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.”

IV.

DO PEDIDO DO RECORRENTE
Requer a recorrente:

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
V.

DAS CONTRARRAZÕES

Do recurso interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, houve registro de
contrarrazões:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | JORGE OLÍMPIO DO NASCIMENTO
Ref.: Pregão Eletrônico n.º 110/2019
Processo Administrativo n.º 23076.049740/2015-51
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, licitante já qualificada no procedimento licitatório indicado acima,
representada por seu Responsável Legal que ao final subscreve o presente, vem muito respeitosamente perante V.
Senhoria, apresentar
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., o que o faz nos termos das razões a seguir
dispostas, requerendo o seu recebimento e natural processamento.
1. SÍNTESE FÁTICA
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., doravante
denominada simplesmente como Recorrente, diante da CORRETA decisão que classificou, habilitou e declarou vencedora a
empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, doravante denominada como Recorrida, nos autos do
procedimento licitatório deflagrado por essa N. Universidade, Pregão Eletrônico n.º 110/2019, 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”.
Após a primeira sessão pública, esta Recorrida foi originalmente desclassificada, sendo oportunamente apresentado Recurso
Administrativo, que em obediência aos princípios da LEGALIDADE e AUTOTUTELA, foram providos, motivo que por certo
ocasionou irá da Recorrente, se manifestando pela interposição de Recurso Administrativo nos seguintes termos:
Manifestamos intenção de recurso contra a classificação da SOLUÇÕES, visto que não comprovou a exequibilidade dos
insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de Custos, assim como não motivou sua intenção de recurso, conforme

demonstraremos nas razões recursais.
Posteriormente tal Recorrente protocolou suas “razões” apresentando NOVOS temas não abordados em sua manifestação de
recurso, motivo este pelo qual não se pode CONHECER TAIS RAZÕES PELA MATÉRIA ESTAR MANIFESTAMENTE PRECLUSA,
como a seguir será demonstrado, bem como o mérito de suas “razões” apenas traduzem a irá e seu inconformismo por não
sagrar-se vencedora do certame em tela, interpondo recurso para quem quer que seja decretado vencedor como fez em
oportunidade passada, com a Licitante Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda., conduta esta que deverá ser
devidamente apurada por essa Administração, ante seu teor manifestamente procrastinatório, JÁ QUE É A ATUAL
PRESTADORA DOS SERVIÇOS (como apontado no esclarecimento datado de 03.10.2019).
2. PRELIMINARMENTE: DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE DIVERSOS PONTOS DAS RAZÕES DE RECURSO DA EMPRESA
LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Analisando as “razões” de recurso da Recorrente, além de seu desespero, denota-se que há 02 (duas) linhas de
argumentação MANIFESTAMENTE PRECLUSAS: I – da transloucada tese de “ausência de motivação na intenção de recurso
da Soluções” querendo REDISCUTIR algo que foi prontamente julgado pelas autoridades competentes (recurso
administrativo visando a reforma da desclassificação da recorrida que foi acertadamente provido) querendo fazer crer que
esta recorrida no passado não havia motivado as razões de recurso posteriormente apresentada, numa tentativa vil de
modificar a realidade dos fatos.
Deve-se frisar a exposição de motivos de recurso na sessão pública, foi ACEITO pelo Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e
dentro dos princípios corolários da Administração (legalidade estrita) estes foram providos pelas autoridades julgadoras,
encerrando a esfera administra destas questões, motivo pelo qual tais argumentos agora encontra-se, como já dito
PRECLUSOS!
Didaticamente, insta revelar à Recorrida que o E. Tribunal de Contas da União entende (acórdãos 964/2014 e 961/2020 –
Plenário) que no juízo de admissibilidade das intenções de recurso, ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos
recursais (algo que inclusive é de conhecimento das autoridades dessa Universidade pois consta na exposição dos motivos
para aceite ou recurso do referido recurso, devendo assim conceituar os seus elementos, nos termos do inciso XVIII do art.
4º da Lei Federal 10.520/02:
“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”.
Imediata: a Recorrida, naquela oportunidade, atendeu de imediato o prazo concedido, demonstrando seu inconformismo
com a sua desclassificação. Desta forma, resta claro que a empresa cumpriu esse requisito dentro do prazo estipulado pelo
Sr. Pregoeiro.
Motivadamente: este requisito está claro na forma de apresentação da intenção de recurso, por força da desclassificação
desta Recorrida, valendo a transcrição apresentada naquela oportunidade: “(...) em face de sua ilegal DESCLASSIFICAÇÃO,
vez que sua PROPOSTA OBSERVOU TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL”.
Outro ponto onde também operou-se a preclusão consumativa são os argumentos lançados de irregularidades nos
documentos de habilitação da Recorrida, já que não foram alvo de manifestação da Recorrente na sessão pública, DEVENDO
ESTA FICAR ADSTRITA AOS SEUS MOTIVOS (que no caso representa a fantasiosa tese que “não comprovou a exequibilidade
dos insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de Custos, assim como não motivou sua intenção de recurso”, sendo
que este último tópico já foi superado.
Dissemos preclusão consumativa, pois nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery - Código
de processo civil comentado e legislação extravagante, 9. ed. rev. ampl. e atual, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
388, que expõem com perfeição a definição de tal instituto jurídico:
"Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver
ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo."
No caso em questão, NÃO CABENDO NOVA DISCUSSÃO DE TEMA JÁ ULTRAPASSADO, TAMPOUCO EM UM NOVO TEMA NÃO
ABORDADO NA MOTIVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APRESENTADO NA SESSÃO PÚBLICA!
Marçal Justen Filho, ao tratar sobre este instituto ensinou.
“A sequência procedimental acarreta uma relativa autonomia entre as diversas fases da licitação. A natureza procedimental
propicia a aplicação de princípio similar à preclusão. Esse instituto, embora estudado no âmbito do Direito Processual, será
aplicável sempre que existir um procedimento, uma sucessão de atos jurídicos, ordenados logicamente com a finalidade de
condicionar o exercício de competências e atingir certo resultado. A ordenação dos atos que integram o procedimento é
resguardada através do princípio da preclusão. A preclusão significa que o exaurimento de uma fase acarreta o início da
posterior. Uma vez praticado determinado ato, deverá seguir-se aquele previsto como subsequente. A preclusão impulsiona
o procedimento por meio do impedimento à renovação da prática de atos que, na sequencia lógica, já foram (ou deveriam
te sido) praticados.
Consoante doutrina processualista, a preclusão pode exteriorizar-se sob três modalidades:
- Temporal: há prazo para a prática do ato. Exaure-se a possibilidade de efetivação do ato se não ocorrer no prazo.
- Consumativa: há oportunidade para a prática do ato. Uma vez praticado, não é possível repeti-lo.

- Lógica: há opções a serem efetivadas. Os sujeitos podem escolher entre os diversos atos possíveis. Essa escolha impede a
prática de atos posteriores incompatíveis com ela.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal
Justen Filho, 14ª edição, pg.517). (grifo nosso)
Não é diferente o posicionamento da jurisprudência sobre a impossibilidade de rediscussão de pedido já decidido dentro do
processo administrativo:
“DECISÃO ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA/PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. Em não existindo fatos ou circunstâncias
novos em relação à decisão administrativa que se pretende a revisão, resulta configurado o instituto da coisa julgada
administrativa, o qual tem o sentido de indicar irretratabilidade decisória no âmbito da administração ou a preclusão interna
da via administrativa para alterar o que fora decidido por órgãos administrativos. (TRT-12 - RecAdm:
00102158420175120000 SC 0010215- 84.2017.5.12.0000, Relator: ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO, SECRETARIA DO
TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/07/2017)
RECURSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO COM IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOBRE O QUAL O
REGIONAL JÁ PROFERIU DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA. A Lei nº 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 63, estabelece que o recurso
administrativo não será conhecido quando interposto após exaurida a esfera administrativa. Estabelece ainda que, existindo
preclusão administrativa, a Administração Pública está impedida de rever o ato mesmo que ilegal (art. 63, § 2º). Fixa
igualmente que o órgão competente declarará extinto o processo quando exaurida sua finalidade (Art. 52). Registrando o
Regional que este processo tem o mesmo pedido e causa de pedir de outro anteriormente já decidido - Processo
Administrativo nº 13.472/99, cuja decisão transitou em julgado, irrepreensível a decisão que declara extinto o feito, nos
termos do art. 52 da Lei nº 9.784/99.Recurso ordinário não conhecido. (TST - RMA: 3294009620035130000 32940096.2003.5.13.0000, Relator: Milton de Moura França, Data de Julgamento: 19/08/2004, Seção Administrativa,, Data de
Publicação: DJ 01/10/2004.)
Diante do já exposto denota-se que tais pontos ventilados ela Recorrente em sua peça SEQUER DEVEM SER CONHECIDOS!!!
3. DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE MANTER CLASSIFICADA, HABILITADA E VENCEDORA A EMPRESA SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Se debruçando nas reais “razões” apresentadas pela Recorrida, demonstra-se uma completa falácia, destituída de qualquer
elemento técnica querer argumentar que não foi comprovado a “exequibilidade dos insumos” a serem disponibilizados,
quando tal tópico foi alvo de intensa diligência que ao final foi identificado como perfeitamente exequível!!!
Novamente tal Recorrida quer rediscutir a conduta das autoridades julgadoras, alvo de outros recursos administrativos e
diligências!
Tão absurdo quanto ao já exposto é querer fazer crer que há outros elementos que se encontram “irregulares” quando é
certo que não há, tampouco a Recorrida trouxe qualquer elemento fático, técnico ou jurídico capaz de dar azo a suas
fantasias.
Pelo amor à argumentação e para demonstrar que não há qualquer irregularidade na proposta comercial e/ou na planilha de
composição de preços vale ser revelado que a Planilha de Composição de Custos apresentada pela Recorrida atende
plenamente o contido no edital, na legislação vigente, bem como o contido em Convenção Coletiva da Categoria da mão de
obra a ser alocada, não cabendo o questionamento apresentado pela Recorrente.
Ao que parece tal recorrente se olvidou de verificar que o percentual MÁXIMO ACEITÁVEL seria de 39,17%, não sendo
necessariamente obrigatório a utilização deste, desde que não seja superada tal marca, como evidenciado na resposta ao
esclarecimento do instrumento convocatório, valendo aqui a transcrição do seguinte trecho:
“Esclarecimento 04/10/2019 14:41:14
(...) Cálculo do salário do Encarregado: Base de cálculo: Salário base do servente. Percentual: 40,12% média calculada com
base nos dados do ano anterior, sendo ele a diferença dos salários dos serventes e dos encarregados. Porém na planilha de
custos do encarregado - ANEXO IV - A-1, “Nota 2: O Módulo 1 Letra B, caso considerem gratificação para o Encarregado, o
percentual máximo admitido será de 39,17% sobre os salários dos serventes de limpeza”. Diante do impasse, gostaríamos
de esclarecer qual percentual devemos utilizar para a base de cálculo para o salário do Encarregado. Em nome de nossa
longa e saudável parceria, gentileza nos posicionar como podemos equacionar tais questões.”
Resposta 04/10/2019 14:41:14
Resposta Da Diretoria de Gestão Ambiental: (...) Caderno Técnico 2019- Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores
Limites Serviços de Limpeza e Conservação/SEGES/Ministério da Economia foi publicado em 26/09/2019, ou seja, um dia
após a publicidade da licitação, assim consideramos que o que deve ser considerado para composição da remuneração do
encarregado deve ser o que está estabelecido na Planilha de Custo e Formação de Preços, conforme abaixo: MÓDULO 1:
Composição da Remuneração Nota 2: O Módulo 1 Letra B, caso considerem gratificação para o Encarregado deve ser o
percentual máximo de 39,17% como gratificação sobre os salários dos serventes de limpeza.”
Nota técnica da planilha de custos: “Nota 2: O Módulo 1 Letra B, CASO CONSIDEREM GRATIFICAÇÃO PARA O
ENCARREGADO, o percentual MÁXIMO ADMITIDO será de 39,17% sobre os salários dos serventes de limpeza.” (grifo nosso)
Dessa forma, resta evidente que novamente a Recorrida apenas cumpriu o contido em edital, seguindo entendimento do
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Novamente, por eventual desconhecimento das normas que regulam os serviços licitados, a Recorrente alega que a
Recorrida não contempla o item Cesta Básica na planilha de custos do Encarregado, e estaria assim descumprindo a
Convenção Coletiva da Categoria.
Por não poder exigir o cumprimento de Convenção Coletiva de Trabalho específica, o edital dispõe apenas que deve ser
indicada qual a Convenção Coletiva deverá ser seguida durante a Contratação dos Serviços, e desta forma pode haver
divergências entre uma Convenção Coletiva ou outra.
A Convenção Coletiva utilizada pela Recorrida deixa evidenciado que apenas será obrigatório o fornecimento de Cestas
Básicas para colaborador que receba a remuneração do piso salarial, neste caso em específico no valor de R$1.020,81 (um
mil, vinte reais e oitenta e um centavos).
Para a composição dos custos envolvidos para o cargo de Encarregado, não é necessária a previsão deste item, uma vez que
o valor de remuneração para este caso é de R$ 1.224,97 (Um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete
centavos).
Novamente, ponderamos que houve esclarecimento contendo tal explicação.
“Esclarecimento 03/10/2019 09:43:17
“Questionamento da empresa GRUPO ALERTA 01 - Ao adotarmos a CCT PE 000165/2019, nas Cláusulas 11ª, 13ª e 31ª
exige-se os PAGAMENTOS/RECOLHIMENTOS MENSAIS DA CESTA BÁSICA, Coberturas Sociais e Contribuição Associativa,
respectivamente. Valores estes que somados representam R$ 180,00 a serem inseridos mensalmente por funcionário nas
Planilhas de Custos e Formação de Preços das licitantes. Dito isto, lhe pergunto: Por se tratar de exigências da CCT PE
000165/2019, todas as licitantes estão obrigadas a incluir estes valores citados nas cláusulas 11º, 13ª e 31ª nas suas
Planilhas de Custo e Formação de Preços?”
Resposta 03/10/2019 09:43:17
“Resposta da Diretoria de Gestão Ambiental: Considerando o que diz a IN 05/2017: Art. 6º A ADMINISTRAÇÃO NÃO SE
VINCULA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS EM ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO que tratem
de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não
trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Parágrafo único. É VEDADO
AO ÓRGÃO E ENTIDADE VINCULAR-SE ÀS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NOS ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS
COLETIVOS DE TRABALHO que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração
Pública. ANEXO VII DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 7.11. É vedado ao órgão ou entidade
contratante exercer ingerências na formação de preços privados por meio da proibição de inserção de custos ou exigência de
custos mínimos que não estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e materiais ou decorram de
encargos legais. As empresas podem utilizar a convenção que acharem pertinentes no processo licitatório, mas deve seguila até o final da contratação.”
Em dois outros pontos específicos de suas Razões Recursais, a Recorrente adota entendimento equivocado, ao tentar induzir
em erro o Pregoeiro e Equipe de Apoio dando a entender que o cálculo de quantidade de vale transporte e vale alimentação
deveria adotar o equivalente à 26 (vinte e seis) dias e 22 (vinte e dois) dias, respectivamente.
O que a Recorrente não se atentou é que os dias não podem ser contabilizados utilizando o critério que a mesma “deseja”,
vez que embora haja a disposição de execução de trabalhos realizados de segunda a sábado (6 dias), tal situação pode
variar de acordo com a interferência por feriados nacionais, estaduais, municipais ou, até, compensações, sendo que em
determinados casos o trabalhador sequer faz jus ao benefício de vale transporte (locomoção própria, residir próximo ao local
de trabalho, etc.) algo que foi ponderado pela Recorrida mas “esquecido” pela Recorrente.
Em razão disto temos uma série de estudos que utilizam diferentes média de dias por mês, podendo ser 21,75 dias, 22 dias,
20,75 dias, 25,98 dias, 26 dias, 25 dias, 21 dias, entre diversas outras médias.
Dessa feita, esclarecemos que a planilha demonstrativa de custos é uma mera expectativa da realidade não podendo ser
considerado como obrigatória a utilização de uma média específica de dias.
Neste sentido, a Recorrida utilizou valores adequados para o cumprimento de todas as obrigações existentes para a
prestação dos serviços licitados.
Se já não fosse por isto, o próprio edital traz a possibilidade de acontecer erro na planilha de empresas licitantes, entreta nto
não traz isto como critério de desclassificação, mas tão somente esclarece que a contratada deverá complementar eventual
erro no quantitativo de sua proposta. Vejamos o item 5.7, subitem 5.7.1 do edital.
“5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.”
Ademais, ainda que cogite que algum elemento da planilha de composição de preço esteja equivocado tal situação JAMAIS
poderia acarretar a desclassificação da Recorrida como almeja a Recorrente, principalmente porque o certame licitatório se
pautou sob a égide da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, onde em seu anexo VII-A “Diretrizes
Gerais para Elaboração do Ato Convocatório” seu item 9.3. assim dispõe?
9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza

motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais
Tal disposição também encontra embasamento na jurisprudência da Corte de Contas da União:
Enunciado
A inexequibilidade de itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da
proposta (art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993), pois o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o
valor global da proposta.
2.Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar contra possíveis irregularidades no Município de Barra
de São Miguel – Paraíba, CNPJ 08.701.708/0001-81, relacionadas a alegadas ilegalidades e restrições à competitividade
decorrentes de exigências de requisitos no Edital da Concorrência Pública 1/2016 (CP 1/2016) , que tem por objeto obra civil
pública de implantação da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário do Município de Barra de São Miguel (PB) , pelo
montante previsto de R$ 2.285.098,81. A fonte de recursos, a despeito de não ter sido especificada no edital, é o Convênio
Siafi 679603 da Fundação Nacional de Saúde no mesmo montante de R$ 2.285.098,81.
[...]
16.De fato, as propostas apresentadas pelas licitantes não eram inexequíveis, pois, mesmo após a correção da alíquota
previdência reproduzida erroneamente pelas empresas a partir de planilha anexada ao edital, permitiam que as empresas
lucrassem ao participarem da licitação.
17.Ainda que entendesse inexequíveis as propostas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL deveria ter oportunizado às
empresas a demonstração da exequibilidade, nos termos das Súmula TCU 262.
SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas a e b, da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção
relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.
Acórdão:
9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e do art. 113, §
1º, da Lei nº 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la improcedente;
9.2. revogar a medida cautelar, adotada em 18/8/2016, que obstava a continuidade da licitação objeto do presente
processo – Concorrência Pública 1/2016 – Prefeitura de Barra de São Miguel - PB;
9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que a Prefeitura de Barra de São Miguel –
PB adote as providências necessárias à anulação da Concorrência Pública 1/2016 ou à declaração de nulidade da
desclassificação das propostas da Concorrência 1/2016 e dos atos subsequentes, retificando-os no que tange às
irregularidades suscitadas nos presentes autos e republicando-os em obediência ao art. 21, § 4º, Lei 8.666/1993;
9.4. determinar à referida Prefeitura de Barra de São Miguel - PB que informe este Tribunal tão logo sejam retificados os
procedimentos no âmbito da Concorrência Pública 1/2016 ou seja divulgado novo edital de licitação para o objeto em
substituição àquele;
9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel (PB) que:
[...]
9.5.2. a inexequibilidade de valores referentes a itens isolados da planilha de custos não caracteriza motivo suficiente para a
desclassificação de proposta com fundamento no §3º c/c inciso II, art. 48 da Lei 8.666/1993, pois o juízo sobre a
inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta;
(Acórdão 637/2017-Plenário)
Posta assim a questão os argumentos ventilados pela Recorrente não encontram fundamento dentro do edital de licitação e
da jurisprudência, urgindo a necessidade de manter classificada esta Recorrida.
Também por amor à argumentação, e em última análise, apesar de preclusa qualquer manifestação de irregularidade nos
documentos habilitatórios apresentados, deve ser enfrentada tal questão para demonstrar o tamanho amadorismo da
Recorrida ou de sua intenção de perturbar o certame em questão, pois tal Recorrente alega de forma fantasiosa, que os
documentos habilitatórios deveriam deter a validade da data da abertura da sessão e não de quando foram convocados para
ser apresentados, não tendo o mínimo de cuidado de verificar que o certame teve seu início em 07 de outubro de 2019,
sendo que a Recorrente, quando instada apresentou seus documentos dentro da validade atual e não pretérita!
Isto porque a renovação usual dos documentos durante o andamento do procedimento licitatório é situação costumeira, e
não se assemelha a inclusão de documento novo, mas sim da manutenção dos atos que ensejariam a Habilitação da licitante
participante desde o início do procedimento licitatório.
O mesmo se aplica ao Contrato Social e Balanços Patrimoniais apresentados, que tem sua alteração em razão da própria
natureza das atividades e serviços executados pelas Sociedades Empresárias.
Nota-se que os argumentos trazidos pela Recorrente são frágeis, já que os pontos levantados em seu recurso FORAM
TODOS SANADOS DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ficando assim evidente o
inconformismo por não ter vencido o certame, fazendo crer que sua REAL intenção é apenas de TUMULTUAR E PROTELAR O
TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

4. DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONDUTA DA EMPRESA RECORRENTE
Como dito no final do tópico anterior, a conduta da Recorrente DEVE ser apurada pelos agentes públicos competentes,
principalmente porque a esmagadora maioria dos elementos apresentados encontram-se PRECLUSOS, onde há a flagrante
intenção de rediscutir fatos e provas já apreciados pelas autoridades julgadoras, atitude que coloca em “xeque” a boa fé da
empresa Recorrente, principalmente pelo fato da mesma ser a atual prestadora dos serviços licitados.
Causa mais perplexidade que a Recorrente é contratada dessa Universidade derivada de uma contratação direta (art. 24, IV
da Lei 8.666/93) sem a realização de licitação, sendo que finalização do presente procedimento traz certame prejuízos à
Universidade, onde quanto mais se protelar a finalização da licitação mais a situação de emergência se prolonga no tempo, e
mais tempo a Recorrente segue prestando serviço sem procedimento licitatório.”

VI.

DO PEDIDO DO RECORRIDA
Requer a recorrida:

Ante ao exposto, requer-se o RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO e ENCAMINHAMENTO da presente
Contrarrazões de Recurso Administrativo, com o acolhimento das assertivas acima formuladas, NEGANDO
PROVIMENTO as razões de Recurso Administrativo interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA., mantendo a decisão combatida em todos seus termos, com a manutenção da
Recorrida SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI devidamente CLASSIFICADA,
HABILITADA e VENCEDORA do certame em tela e que se prossiga com as próximas fases com
adjudicação, homologação do objeto e assinatura do contrato.
Concomitantemente, requer-se, ainda, a apuração da conduta da empresa LISERVE SERVIÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA., em procrastinar e tumultuar o presente certame, apresentando Recurso de
caráter meramente protelatório, que não trazem novos fatos ao presente certame e acarretam o atraso no
início dos serviços essenciais para a Administração, podendo culminar na aplicação da sanção competente.
Não sobrevindo este entendimento, requer-se o encaminhamento da presente à apreciação da Autoridade
Superior, para que decida em Superior Instância, sendo esta, a única forma de se alcançar a mais plena
JUSTIÇA!
Termos em que,
P. E. Deferimento
São Paulo, 1º de dezembro de 2020.
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ.09.445.502/0001-09
GUSTAVO MARTINS DE GODOY
RG. 38.775.300-X – CPF. 402.809.738-02

VII. DA ANÁLISE
Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos
princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.”

Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto no Decreto nº 5.450, DE 31 DE
MAIO DE 2005 (que há época regulamentava a licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica).:
“Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Informamos ainda que as decisões deste pregoeiro, em atendimento ao Parecer nº
307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14), foram pautadas em pareceres técnicos emitidos pela
Superintendência de Infraestrutura – SINFRA, (doc. 59), análise contábil e parecer emitido pelo diretor da
DLC, (doc. 58), onde se pronunciaram favorável à aceitação do recurso interposto pela SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI na sessão Pública nº 01 da licitação.
Definições
É indiscutível que o gestor do pregão deve sempre avaliar o conjunto de concorrentes,
evitando-se, a todo custo, inabilitações e/ou desclassificações precipitadas, cujos motivos ensejadores possam
ser sanados. É de se esperar que aquele proceda com especial cautela na avaliação da documentação
disponibilizada, já que lida com recursos públicos, sendo-lhe vedado levar a cabo exclusões sumárias e
desarrazoadas.
Dito isto, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela licitante LISERVE SERVIÇOS
pela licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS

E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, da contrarrazão interposta
TERCEIRIZADOS EIRELI, suas considerações e decisão.

Tendo em vista os argumentos apresentados pela Recorrente, esclareceremos de forma didática
e clara, a fim de não restarem dúvidas:
1. LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
a) A recorrente irresigna-se contra a classificação da SOLUÇÕES, visto que não comprovou a
exequibilidade dos insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de Custos, e,
b) A recorrente faz acusações alegando que a Recorrida não motivou sua intenção de recurso, conforme
demonstraremos nas razões recursais.
A peça RECURSAL bem como a Contrarrazão relativamente ao assunto, em sua letra “a”, por se tratar de
assunto de natureza contábil e técnica, foram submetidas à DLC e DGA-SINFRA cujos pronunciamentos,
relativamente à letra “a” seguem:
Em análise contábil realizada pela DLC (doc. 86), temos:
À Diretoria de Licitações e Contratos
Trata-se de análise de partes do recurso administrativo impetrado pela licitante Liserve Serviços e
Terceirização LTDA (DOC 81) contra a decisão que declarou vencedora a licitante Soluções Serviços
Terceirizados Eiereli e sua respectiva contrarrazão (82). Conforme solicitado, iremos analisar os seguintes
trechos do recurso e da contrarrazão:

1)
2)
3)
4)
5)

Validade das demonstrações contábeis apresentadas pela Soluções;
Validade da declaração de contratos firmados com a administração pública;
Composição dos custos dos postos de encarregado;
Cálculo do vale transporte e vale alimentação nas planilhas de custos e formação de preço;
Encargos sociais (Módulo 3, itens C, D e E) e Módulo 4, itens A e B

1) Validade das demonstrações contábeis apresentadas pela Soluções
Em seu recurso, a Liserve afirma que “uma das irregularidades cometidas pela SOLUÇÕES foi o
não arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo das peças contábeis” e que neste conjunto
de demonstrações contábeis não autenticadas, a Demonstração do Resultado apresenta divergências em
relação aos números enviados à Receita Federal do Brasil através do SPED.
Em relação a este ponto, esclarecemos que, conforme mencionado no despacho que garantiu a
qualificação econômico-financeira da Soluções (DOC 36), foi analisada a Escrituração Contábil Digital
(SPED Contábil) anexada às fls. 249-278 do DOC 07. De fato, há demonstrações contábeis anexadas na
documentação da Soluções (DOC 07, fls. 299-309) que não apresentam autenticação de Junta Comercial,
mas que não serviram de base para a análise, pois como mencionou a recorrente, não possuem fé pública,
motivo pelo qual não a analisamos e, consequentemente, não serviram de base para a comparação destas
com o conteúdo do SPED contábil.
Diferentemente, o SPED Contábil, que serviu de base para a análise, possui fé pública e
compreende a versão digital dos livros diário, razão e demonstrações nela escrituradas e, ao ser transmitido
contendo assinatura digital, garante a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
documento (Art. 2º da IN RFB nº 1774/2017). Tais atributos do SPED contábil apresentado (autenticidade
do arquivo, conferência do recibo de entrega, regularidade profissional do contador que o assina) foram
verificados. Portanto, o SPED Contábil serviu de documento suficiente para a análise da qualificação
econômico-financeira, não tendo sido necessária, à época, a cobrança de autenticidade de outro conjunto
de demonstrações contábeis presente na documentação da Soluções.
Além disto, a recorrente afirma que a “SOLUÇÕES não apresentou seus demonstrativos contábeis
do último exercício social de acordo com edital”, pois não apresentara a Demonstração de Fluxo de Caixa e
a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
Em relação a este ponto, primeiramente cumpre observar que a habilitação econômico-financeira
tem por objetivo verificar se a licitante possui capacidade econômica e financeira de suportar a execução
do futuro compromisso. Neste sentido, o edital do pregão eletrônico 110/2019 tem previsão que, dentre
outras formas, a qualificação econômico-financeira será demonstrada através de “Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa”, conforme item 8.8.2. O item 8.8.3 detalha o que se
entende por “boa situação financeira” nos seguintes termos: “obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)” e detalha as fórmulas necessárias
para o cálculo dos indicadores.
Ademais, o item 8.8.5.1 afirma que a licitante deve comprovar que possui “Capital Circulante
Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação”, enquanto
o item 8.8.5.2. exige a “comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação”, ambos comprovados mediante apresentação do “balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei”.
De fato, o item 10 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 26 (NBC TG 26), de
observância obrigatória pelos profissionais contábeis no exercício da profissão, afirma que
O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
(a)
balanço patrimonial ao final do período;
(b)
demonstração do resultado do período;
(ba) demonstração do resultado abrangente do período;
(a)
demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
(d)
demonstração dos fluxos de caixa do período;
(da) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 –
Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão
regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente;
(e)
notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis
significativas e outras informações explanatórias;
(e)
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas; (Alterada pela NBC TG 26
(R3))
(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado

nos itens 38 e 38A; (Incluída pela NBC TG 26 (R1))

No entanto, há de que ponderar que as informações necessárias para a verificação da “boa situação
financeira da empresa”, conforme consta no edital, podem ser extraídas integralmente de duas
demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, ambas apresentadas pela
recorrida. Lembramos que a administração é limitada na cobrança da documentação relativa à qualificação
econômico-financeira, sendo necessária a devida justificativa quando da utilização de índices contábeis,
sendo vedada a exigência de valor mínimo de faturamento, índices de rentabilidade ou lucratividade, bem
como índices e valores não usualmente adotados (Art. 31 da Lei 8.666/1993). Portanto, a cobrança de
documentação não essencial para o cálculo da boa situação financeira, conforme conceituado no edital,
é, no nosso entendimento, desnecessária, visto que, caso cobrássemos, não iríamos utilizar os dados
destas demonstrações contábeis para fim algum.

2) Validade da declaração de contratos firmados com a administração pública
Em sua peça recursal, a Liserve argumenta que a
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).

Esclarecemos que a declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administração pública anexada pela recorrida, Soluções, encontra-se nas fls. 281 a
289 do DOC 7 do processo eletrônico. Tal declaração, no nosso entendimento, proporciona elementos
suficientes para a análise da variação percentual do valor total de compromissos assumidos em relação à
receita bruta. Tanto que, eu nossa análise, apuramos o valor de R$ 521.727.231,28 de compromissos
assumidos pela Soluções, o que representa, em relação a sua receita bruta do exercício, uma variação de 34,61%, devidamente justificada.
Sabe-se que o atual processo foi iniciado de maneira física (impresso em papel) e, posteriormente,
migrado ao Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) a partir do momento que
a UFPE começou a utilizar este sistema. Na migração dos documentos, foi necessária a digitalização de
todos os documentos do processo. Neste processo, a visibilidade de alguns documentos foi comprometida,
alguns ficando com a coloração não tão nítida, outras com informações cortadas, o que é o caso da
declaração em análise.
É possível que a recorrente, ao acessar este documento eletrônico, que corta, por exemplo,
parcialmente a informação do vencimento dos contratos e, de forma integral, o valor destes, tenha
acreditado que a declaração da Soluções estivesse incompleta. No entanto, conforme observa no despacho
que declarou a qualificação econômico- financeira da recorrida, toda a análise foi feita com base na
consulta dos documentos eletrônicos, acompanhada da comparação com sua versão física, que se
encontrava, à época, na Diretoria de Licitações e Contratos (igualmente acessível à recorrente, caso deseje
verificar que a versão física apresenta todas as informações necessárias para a análise).

3) Composição dos custos dos postos de encarregado
A Liserve alega que a planilha de custos e formação de preço do posto de encarregado da Soluções
apresenta irregularidades porque, na gratificação deste posto, foi utilizado percentual de 20%, quando,
segundo a Liserve, deveria “ser de 39,17% sobre o salário do ASG, conforme reza o caderno técnico” e
ainda, pois “não contempla o item cesta básica”.
No nosso entendimento, ambas afirmações são equivocadas. Em relação ao percentual da
gratificação do encarregado, é lícito que se utilize valor inferior aos 39,17%, pois este se trata de um valor
máximo aceitável determinado pelo caderno técnico, diante da omissão do percentual na CCT
PE000165/2019.
Em relação à Cesta Básica, a CCT PE000165/2019, em sua cláusula décima primeira determina
que:
As empresas concederão cesta básica no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais)

por mês, para obreiros que percebem até o valor correspondente ao piso
salarial dos porteiros/recepcionista, lotados em contratos privados e públicos
(inclusive os contratos em regime temporários), que venham a ser firmados,
sendo devido durante o efetivo exercício da atividade profissional, nada sendo
devido nos casos de afastamento do serviço. [Grifo nosso]

Percebe-se que o direito do recebimento da cesta básica no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais)
recai apenas aos obreiros que recebem, no máximo, piso salarial dos porteiros/recepcionistas, que,
conforme parágrafo segundo da cláusula terceira da mesma CCT, era de R$ 1.094,53 (um mil e noventa e
quatro reais e cinquenta e três centavos). No caso dos encarregados, cujo salário base é de R$ 1.020,81
(um mil e vinte reais e oitenta e um centavos), ao ser acrescido 20% de gratificação pelo exercício da
função, equivalente a R$ 204,16 (duzentos e quatro reais e dezesseis centavos), a remuneração deste passa
a ser de R$ 1.224,16 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), superior ao piso
estipulados para os porteiros/recepcionistas. Portanto, foi acertada a não inclusão da cesta básica na
composição dos custos deste posto.

4) Cálculo do vale transporte e vale alimentação
A recorrente alega que a quantidade de dias considerados para o cálculo do vale transporte e do
vale alimentação. Por ser este ponto baseado no mesmo argumento, quantidade de dias na memória de
cálculo, iremos explaná-lo utilizando apenas o vale transporte como exemplo, mas o raciocínio serve para
o vale alimentação.
O direito da percepção do vale transporte está disciplinado no decreto nº 95.247/1987, que afirma
que:
“Art. 9º O vale-transporte será custeado:
I – Pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II – Pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
(...)
Art. 10. O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontada
proporcionalmente à quantidade de vale- transporte concedida para o
período a que se refere o salário ou vencimento (...)” [Grifo nosso]

Ainda, a CCT PE 0000165/2019, na sua cláusula décima segunda, afirma que
Desde que, solicitado por escrito pelo interessado e satisfeitas as exigências
previstas no art.7º do Decreto nº 95.247/87, que regulamenta a Lei nº 7.619/87 e
as previstas na Lei nº 7.418/85, as empresas fornecerão vale-transporte a todos
os seus empregados, nos dias efetivamente trabalhados para deslocamentos
residência – trabalho e vice-versa.
(...)
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos períodos de afastamentos do empregado de
suas atividades funcionais, por qualquer motivo, inclusive por atestado médico
ou pelo INSS, este não fará jus ao recebimento do benefício do vale transporte,
por inexistência de deslocamentos do trabalhador no percurso
residência/trabalho. PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando do lançamento dos
créditos pelas empresas, caso constate que o empregado não tenha utilizado a
totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica autorizado às
empresas realizarem apenas a complementação dos valores necessários ao
deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do benefício.

Portanto, percebe-se que a quantidade de vales recebidos pelo empregado, como observa-se na
prática, depende da quantidade de dias úteis no mês, bem como da quantidade de dias que o trabalhador
efetivamente se desloca para o trabalho.
A recorrente, ao argumentar que deveria ser incluído na memória de cálculo deste benefício 26 dias,
leva em consideração que o ano possui 52 semanas, que divididas por 12, tem-se, em média, 4,333
semanas por mês, que multiplicado por 6 dias trabalhados na semana (segunda a sábado), encontra-se o
valor de 26 dias, em média, por mês. No entanto, o cálculo, apesar de ser válido, desconsidera os feriados,
ausências legais não repostas e outras variáveis que fazem com que a quantidade de vales efetivamente

pagos ao funcionário seja menor. A consideração destas variáveis na definição do custo efetivo do valetransporte (bem como do vale alimentação) dá ao seu produto um grau mais elevado de fidedignidade ao
que de fato acontecerá.
No ano de 2020, por exemplo, tivemos 244 dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados e pontos
facultativos) mais 52 sábados1, totalizando 296 dias de efetivo trabalho caso este contrato estivesse sendo
executado. Ao dividirmos os 296 dias por 12, encontramos 24,666 dias, em média, por mês no ano, valor
inferior aos 25 dias considerados pela recorrida na sua memória de cálculo. Logo, a exata quantidade de
dias que deverá ser considerada neste cálculo depende de outros fatores, sendo aceitável, no nosso
entendimento, a inclusão de 25 dias.

6) Encargos sociais (Módulo 3, itens C, D e E) e Módulo 4, itens A e B
Os itens C, D e E do módulo 3 tratam-se, respectivamente, da multa do FGTS e Contribuição
Social sobre o Aviso prévio indenizado, Aviso prévio trabalhado e incidência do módulo 2.2 sobre o aviso
prévio trabalhado. Já o módulo 4, itens A e B são para detalhamento dos custos com profissional ausente
em decorrência de férias e ausências legais, respectivamente.
No nosso entendimento, todos os itens supracitados foram corretamente calculados, trazendo,
inclusive, sua memória de cálculo e a legislação aplicável ou jurisprudência do Tribunal de Contas da
União que embasou a fórmula.
(Assinado digitalmente em 22/01/2021 10:23 )
LUCAS CANDEIA MARTINS
CONTADOR 1351872

Com base nas informações do setor contábil/DLC, foi realizada pela diretoria da DLC, diligência à
SINFRA para se pronunciar, conforme (doc. 87) abaixo discriminado:

PROCESSO nº: 23076.049740/2015-51
ASSUNTO: Recurso interposto pela empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA, participante do Pregão Eletrônico nº 110/2019, que tem como objeto a contratação de serviços
de limpeza e conservação predial, contra a decisão que declarou vencedora a licitante SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI.

À SINFRA,

Para pronunciamento do Ordenador de Despesas acerca do recurso (Doc. 81) interposto pela
empresa LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA e contrarrazão (Doc. 82) apresentada
pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI.
O recurso e a contrarrazão foram submetidos a análise do Contador da DLC, que fez suas
considerações conforme documento 86.

Em síntese, a recorrente apela contra a decisão que declarou vencedora a licitante
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, nos seguintes pontos:
1.1
“A SOLUÇÕES não apresentou seus demonstrativos contábeis do último exercício social de
acordo com edital.”
Conforme apontado no relatório do Contador da DLC (Doc. 86) as informações necessárias para a
verificação da “boa situação financeira da empresa”, conforme consta no edital, podem ser extraídas
integralmente de duas demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado,
ambas apresentadas pela recorrida. O contador destaca ainda o art. 31 da Lei 8.666/1993, que estabelece

que a administração é limitada na cobrança da documentação relativa à qualificação econômico-financeira,
sendo necessária a devida justificativa quando da utilização de índices contábeis, sendo vedada a exigência
de valor mínimo de faturamento, índices de rentabilidade ou lucratividade, bem como índices e valores
não usualmente adotados.

1.2
“Os números descritos na Demonstração do Resultado não estão em consonância com os
documentos impressos via SPED, ou seja, o conjunto completo da DRE.”
Em relação a este ponto, o Contador da DLC (Doc. 86) esclarece que, conforme mencionado no
despacho que garantiu a qualificação econômico-financeira da Soluções (Doc. 36), foi analisada a
Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) anexada às fls. 249-278 do Doc. 07. De fato, há
demonstrações contábeis anexadas na documentação da SOLUÇÕES (Doc. 07, fls. 299-309) que não
apresentam autenticação de Junta Comercial, mas que não serviram de base para a análise, pois como
mencionou a recorrente, não possuem fé pública, motivo pelo qual não a analisamos e, consequentemente,
não serviram de base para a comparação destas com o conteúdo do SPED contábil.
Diferentemente, o SPED Contábil, que serviu de base para a análise, possui fé pública e
compreende a versão digital dos livros diário, razão e demonstrações nela escrituradas e, ao ser transmitido
contendo assinatura digital, garante a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
documento (Art. 2º da IN RFB nº 1774/2017). Tais atributos do SPED contábil apresentado (autenticidade
do arquivo, conferência do recibo de entrega, regularidade profissional do contador que o assina) foram
verificados. Portanto, o SPED Contábil serviu de documento suficiente para a análise da qualificação
econômico-financeira, não tendo sido necessária, à época, a cobrança de autenticidade de outro conjunto
de demonstrações contábeis presente na documentação da Soluções.

1.3

“Declaração de contratos firmados com administração não está de acordo com o edital.”

O Contador da DLC (Doc. 86) esclarece que a declaração de contratos firmados com a iniciativa
privada e com a administração pública anexada pela recorrida, SOLUÇÕES, encontra-se nas fls. 281 a 289
do doc. 07 do processo eletrônico. Tal declaração, no entendimento do setor Contábil da DLC,
proporciona elementos suficientes para a análise da variação percentual do valor total de compromissos
assumidos em relação à receita bruta. Tanto que, eu nossa análise, apuramos o valor de R$ 521.727.231,28
de compromissos assumidos pela SOLUÇÕES, o que representa, em relação a sua receita bruta do
exercício, uma variação de -34,61%, devidamente justificada.
O Contador esclarece ainda que, conforme observa-se no despacho que declarou a qualificação
econômico-financeira da recorrida, toda a análise foi feita com base na consulta dos documentos
eletrônicos, acompanhada da comparação com sua versão física, que se encontrava, à época, na Diretoria
de Licitações e Contratos (igualmente acessível à recorrente, caso deseje verificar que a versão física
apresenta todas as informações necessárias para a análise).

2. “DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA E PLANILHA DE CUSTOS DA SOLUÇÕES.”
2.1 “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. E não contempla na planilha os custos do
encarregado o item Cesta Básica, mesmo verificando que a CCT abrange todos os funcionários
contemplados no contrato.”
Conforme apontado pelo Contador da DLC (Doc. 86), em relação ao percentual da gratificação do
encarregado, é lícito que se utilize valor inferior aos 39,17%, pois este se trata de um valor máximo
aceitável determinado pelo caderno técnico, diante da omissão do percentual na CCT PE000165/2019.
Já em relação à Cesta Básica, destaca-se a CCT PE000165/2019, que em sua cláusula décima

primeira determina que:

“As empresas concederão cesta básica no valor mínimo de R$ 100,00
(cem reais) por mês, para obreiros que percebem até o valor
correspondente ao piso salarial dos porteiros/recepcionista...”.
O Relatório do Contador faz ainda o seguinte esclarecimento:

“...o direito do recebimento da cesta básica no valor mínimo de R$
100,00 (cem reais) recai apenas aos obreiros que recebem, no máximo,
piso salarial dos porteiros/recepcionistas, que, conforme parágrafo
segundo da cláusula terceira da mesma CCT, era de R$ 1.094,53 (um
mil e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos). No caso dos
encarregados, cujo salário base é de R$ 1.020,81 (um mil e vinte reais e
oitenta e um centavos), ao ser acrescido 20% de gratificação pelo
exercício da função, equivalente a R$ 204,16 (duzentos e quatro reais e
dezesseis centavos), a remuneração deste passa a ser de R$ 1.224,16
(um mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), superior
ao piso estipulados para os porteiros/recepcionistas. Portanto, foi
acertada a não inclusão da cesta básica na composição dos custos deste
posto.”
2.2 “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); e 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.”
No que tange a esse ponto, o Contador menciona em seu relatório o estabelecido no Decreto nº
95.247/1987 e ainda a CCT PE 0000165/2019 na sua cláusula décima segunda, de onde destaca-se que a
quantidade de vales recebidos pelo empregado, como observa-se na prática, depende da quantidade de dias
úteis no mês, bem como da quantidade de dias que o trabalhador efetivamente se desloca para o trabalho.
Assim, conclui-se que a exata quantidade de dias que deverá ser considerada neste cálculo depende de
outros fatores, sendo aceitável, no nosso entendimento, a inclusão de 25 dias.

2.3 “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.”
Esse tema já foi tratado no Parecer da DLC, doc. 58. Sendo assim, reitera-se, a saber que, 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 à 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, frente a proposta aceita à época e que não teve sua
inexequibilidade contestada.

2.4 “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.”
Consoante apontado no relatório do Contador da DLC (Doc. 86), os itens C, D e E do módulo 3
tratam-se, respectivamente, da multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso prévio indenizado,
Aviso prévio trabalhado e incidência do módulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado. Já o módulo 4, itens
A e B são para detalhamento dos custos com profissional ausente em decorrência de férias e ausências
legais, respectivamente. No nosso entendimento, todos os itens supracitados foram corretamente
calculados, trazendo, inclusive, sua memória de cálculo e a legislação aplicável ou jurisprudência do
Tribunal de Contas da União que embasou a fórmula.

2.5 “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.”
Quanto a este ponto, ressaltamos que, considerando o art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, já foram
realizadas diversas diligências no curso da fase recursal anterior para melhor elucidação dessa matéria e
complementação de informações necessárias, conforme docs. 31, 32, 33 e 34. 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. Sendo assim, já houve uma revisão da posição da Administração, conforme consta no Parecer da
DLC, doc. 58, e decisão do Reitor quando julgou procedente o recurso da empresa SOLUÇÕES.
Ademais, destacamos ainda os itens 29 e 30 do Parecer nº 587/2020/PF- UFPE/PGF/AGU (Doc.
68) onde consta que não há suporte legal para o entendimento de inexequibilidade da proposta da licitante
SOLUÇÕES por possível “risco” de inexecução contratual baseado na ausência de preço de insumos dos
itens 10, 29 e 30 do anexo IV-B do edital, considerando que a recorrida declara suportar facilmente todos
os custos. Declaração esta que reforça o vínculo da proposta com a contratação, conforme previsto nas
obrigações da contratada.
O referido parecer da PF destaca ainda que, sendo a contratação anual, a Administração tem a
oportunidade de avaliar e apurar eventual conduta da contratada, caso descumpra as obrigações pactuadas,
havendo a possibilidade de aplicação de sanções administrativas.
Ressaltamos ainda que a peça recursal busca dar “voltas” numa tentativa confusa de justificar uma
possível inexequibilidade quando alega que o custo indireto e o lucro não suportariam a proposta da
recorrida, ancorando-se na perspectiva de que os itens da planilha que se referem a encarregado, vale

transporte ou encargos sociais tivessem a necessidade de correção. Como não há essa necessidade, perde a
força argumentativa quando se refere a esses itens vinculados ao custo indireto ou ao lucro.
Desta forma, entendemos que diante de todos os elementos dispostos nos autos, após análise do
recurso pelo Contador da DLC e considerando todas as argumentações e diligências feitas ao longo deste
processo, e ainda o parecer do setor demandante quanto à aceitação da proposta da licitante SOLUÇÕES
TERCEIRIZADOS EIRELI (Doc. 59), não identificamos novos elementos suficientes que sustentem
inequivocamente a desclassificação da proposta da recorrida por inexequibilidade.
Por fim, diante do exposto, destacamos mais uma vez a importância do pronunciamento da
autoridade competente da unidade gestora, o ordenador de despesas, que demandou a licitação, para após
remissão dos autos ao pregoeiro para instrução processual e encaminhamento ao Gabinete do Reitor.
Em 22/01/2021.
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A SINFRA, em resposta à diligência (doc. 88), se reporta na figura de seu Diretor da seguinte forma:
À Diretoria de Licitações e Contratos
Encaminhamos pronunciamento sobre o recurso apresentado pela empresa LISERVE
SOLUÇÕES, conforme demanda desta Diretoria.

e a contrarrazão da empresa

Trata-se do presente processo de procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, asseio e conservação predial, conforme Processo 23076.049740/2015-51.
Encaminhado pela Diretoria de Licitações e Contratos (DLC), da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, conforme despacho
referente ao doc. 87 do citado processo, para pronunciamento do ordenador de despesa acerca do recurso apresentado pela
licitante LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, doc. 81 e contrarrazão interposta licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS – EIRELI., doc. 82.
Competente ao processo licitatório, a Administração Pública, por meio do pregoeiro, procede à análise e julgamento das
propostas do certame, avaliando os preços apresentados tendo como parâmetro o valor estimado. A proposta vencedora
deverá atender às exigências do edital e ofertar o menor preço para que seja consagrada vencedora do certame. A análise,
pelo pregoeiro, em conjunto com a área demandante, pode resultar em parecer indicando a possibilidade da proposta ser
inexequível.
Consoante entendimento do Tribunal de Contas da União, a respeito das propostas apresentadas, a desclassificação por
inexequibilidade de sua execução deve ser resultante da análise pertinente, não sendo decisão sumária, cabendo às
licitantes a oportunidade de comprovação das propostas.
“A desclassificação por inexequibilidade não se dará de forma sumária, em todos os casos será oportunizado ao licitante à
comprovação da exequibilidade do preço ofertado, considerando aquele praticado no mercado”. (TCU – Plenário – Acórdão
1695/2019).
Cabe observar que o egrégio Tribunal entende que a interpretação sobre a inexequibilidade de uma proposta não deve ser
relativa, rígida, literal e absoluta, ofertando ao licitante a oportunidade de esclarecimentos pertinentes, restando à empresa
o ônus da execução dos serviços propostos.
Observa-se que a empresa SOLUÇÕES manifestou capacidade de execução do serviço objeto do certame, embora tenha
apresentado em sua proposta a ausências de valores para alguns itens ou mesmo valores baixos.
Compete à Administração Pública, no âmbito da gestão do contrato celebrado, o acompanhamento da execução do objeto
contratado e, a Contratada, o cumprimento integral das condições estabelecidas no edital e consequente contrato.
À gestão do contrato, compete a fiscalização e a instrução pertinente dos mecanismos de medição e avaliação dos serviços
prestados, instruindo devido processo de responsabilização e adoção de medidas previstas na Lei n° 8.666/1993 e nas
demais legislações vigentes, pertinentes à contratação a ser efetuada.
Desta forma, considerando os esclarecimentos efetuados pelas empresas, o parecer da Diretoria de Licitações e Contratos
(DLC) e parecer da Procuradoria Federal junto à UFPE (doc.68), classificando a proposta da empresa SOLUÇÕES,
considerando o valor da proposta, como exequível.
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Ainda com relação aos argumentos da Recorrente, abaixo disrcimandos, temos a esclarecer:
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; a
SOLUÇÕES tem algumas filiais no Brasil e que só as filiais do Estado de São Paulo estão cadastradas junto
a CAIXA.
Diante desses argumentos, informamos que os CNPJs citados referem-se às filiais. O CNPJ da Soluções
que participou da licitação foi o da matriz. Desta forma, não há que se falar em prejuízo, pois a contratação
se consignará com a matriz.
Quanto à letra “b”, temos a informar que;
O inciso XVIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 determina expressamente que "o licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer", devendo, no prazo de três dias, apresentar as razões do
recurso. No entanto, referida norma não define a quem caberia fazer o juízo de admissibilidade do recurso, nem
a quem o mesmo seria endereçado.
Entretanto, o Decreto nº 5.450/2005, legislação em vigor à época da abertura da licitação, ao regulamentar o
pregão eletrônico na administração pública, determinou expressamente no art. 11, inciso VII, que caberá ao
pregoeiro, dentre outras atribuições, "receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade
competente quando mantiver sua decisão". Verifica-se, desse modo, que o exame da admissibilidade do recurso
foi atribuído ao pregoeiro, enquanto o exame de mérito, caso seja ultrapassada a primeira fase, constitui
atribuição da autoridade superior, consoante previsto, inclusive, no inciso IV do art. 8º do mesmo Decreto.
Ao proceder ao exame de casos concretos sobre o tema, tendo em conta as normas acima mencionadas, o TCU
já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos em procedimentos de
pregão pode ser realizado pelo pregoeiro. Como já foi assinalado, a finalidade da norma, ao autorizar o
pregoeiro examinar previamente a admissibilidade do recurso, é afastar do certame aquelas manifestações de
licitantes de caráter meramente protelatório, seja por ausência do interesse de agir, demonstrada pela falta da
necessidade e da utilização da via recursal, seja por não atender aos requisitos extrínsecos, como o da
tempestividade.
Não se trata aqui de um exame do mérito do recurso, visto que esse cabe ao superior, mas de verificar se os
motivos apresentados na intenção de recorrer possuem, em tese, um mínimo de plausibilidade para seu
seguimento. Esta é a melhor exegese da expressão "motivadamente" contido no art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº
10.520/2002, pois são inúmeros os casos em que o próprio pregoeiro tem plenas condições de negar
seguimento ao recurso em um exame simples dos fundamentos apresentados.
Cabe ao interessado não esgotar os seus fundamentos, mesmo porque os prazos concedidos não podem ser
excessivamente dilatados para esse fim, mas deve, dentro do possível apresentar motivação que demonstre o
mínimo da plausibilidade de seus argumentos que justifique o seguimento do recurso". (Acórdão nº
3.258/2007-TCU-1ª Câmara. Relator: Auditor Augusto Sherman Cavalcanti). Ao licitante ainda cabe fazer
denúncias ou representações nos órgãos de controle interno e externo, ou até mesmo ações judiciais para buscar
valer os princípios básicos da licitação, os quais todos devem defender, portanto, no caso em tela, a licitante
não fazendo uso de tais atributos, reconheceu a generalidade de sua intenção recursal.
Desta forma, não cabe à LISERVE se insurgir quanto à decisão proferida pelo pregoeiro contra a recusa da
intenção recursal da empresa SOLUÇÕES. Ademais, a empresa SOLUÇOES se pronuncia da seguinte forma:
“Deve-se frisar a exposição de motivos de recurso na sessão pública, foi ACEITO pelo Sr. Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e dentro dos princípios corolários da Administração (legalidade estrita) estes foram providos
pelas autoridades julgadoras, encerrando a esfera administra destas questões, motivo pelo qual tais argumentos
agora encontra-se, como já dito PRECLUSOS!”

Além disso, o princípio de autotutela por parte do pregoeiro deve ser considerado. Tal princípio estabelece que
a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e
de revogar inoportunos. Isso ocorre, pois, a Administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da
legalidade de seus atos.
Isso significa que o pregoeiro, como agente público, é obrigado a corrigir qualquer erro do seu pregão,
independentemente de qualquer recurso ser interposto ou não. Reconhecer o erro não é apenas uma atitude
nobre, mas de responsabilidade administrativa.

Conclusão:
Diante de todo o exposto, com base nas informações do setor Contábil e Diretoria /DLC e da SINFRAUFPE, verifica-se que não assiste razão à Recorrente, portanto, ao mesmo tempo que julgo pelo seu
INDEFERIMENTO, também nego-lhe provimento, mantendo a decisão que Aceitou e habilitou a proposta
da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI em Ata complementar para o único
item do Pregão Eletrônico n.º 110/2019.
VIII. DA DECISÃO
Isto posto, com fulcro no art. 11, inciso VII, do Decreto nº 5.450/2005 (legislação em vigor à
época da Abertura do certame), sem nada mais evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto
pela LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, no processo licitatório referente ao Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2019, e no mérito, NEGANDO PROVIMENTO, mantendo a empresa
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI como vencedora do único item no Pregão em
comento.
Este é o relatório que submetemos à V. Maga., s.m.j., que poderá ratificá-lo ou não,
mediante prévia oitiva da Procuradoria Federal nesta UFPE, promovendo a adjudicação do certame à
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. e homologação do mesmo.
(assinado eletronicamente)
Jorge Olímpio do
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Pregoeiro
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