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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
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 E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA, da contrarrazão interposta pela licitante SOLUÇÕES SERVIÇOS 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) Validade das demonstrações contábeis apresentadas pela Soluções;
2) Validade da declaração de contratos firmados com a administração pública;
3) Composição dos custos dos postos de encarregado;
4) Cálculo do vale transporte e vale alimentação nas planilhas de custos e formação de preço;
5) 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,
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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 econômicofinanceira 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,
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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 valetransporte 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 vale-transporte (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
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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 econômicofinanceira 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
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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
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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, ancorandose 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.
(Assinado digitalmente em 22/01/2021 12:58 )
HENRIQUE ALVES DO MONTE
DIRETOR 1467346
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 e a contrarrazão da empresa
SOLUÇÕES, conforme demanda desta Diretoria.
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.
(Assinado digitalmente em 25/01/2021 12:45 )
RICARDO JOSE CORREIA NEVES
DIRETOR
Matrícula: 1962217
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
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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 3.258/2007TCU-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 SINFRA-UFPE, verificase 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 Nascimento
Pregoeiro
SIAPE: 1134161
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