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PROCESSO N° 23122.013399/2016-83

Trata-se de manifestação quanto à impugnação apresentada pela empresa AGILE
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ao Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2016,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de de
Manutenção Predial, Portaria, Jardinagem e Trabalhador Agropecuário, com dedicação
exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, a serem realizados
de forma contínua nos Campi da Sede da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ,
localizados em São João del-Rei.

A empresa acima qualificada apresenta impugnação alegando supostas
irregularidades e inconsistências no referido edital, para as quais solicita retificação no
instrumento convocatório e consequente reabertura do prazo regulamentar da sessão do
pregão em referência.

A seguir, a área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência
comenta os apontamentos efetuados pela impugnante.

A presente impugnação questiona, substancialmente, a prerrogativa inserida no
Edital nº 044/2016, em seu item 3.1.1 do Termo de Referência, que atribui à
Administração a possibilidade de dispensar a substituição de profissionais a serem
disponibilizados pela virtual contratada para execução dos serviços objeto do referido
pregão, que em determinado momento se ausentarem em razão de férias regulamentares,
respaldada pela Ordem de Serviço nº 030/2015, da Reitoria da UFSJ. E caso opte, no
decorrer do contrato, pela desnecessidade de feristas, tal medida implicaria em
correspondente desconto financeiro pela desobrigação da contratada em substituir o
funcionário ausente para usufruir férias.

A impugnante alega que tal medida incorreria em prejuízos financeiros, tanto para
a Contratante como para a Contratada.

A seguir comentamos os apontamentos feitos pela referida empresa.

I – INADEQUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 030/2015 PARA A PRESENTE
LICITAÇÃO

Quanto à alegação da inaplicabilidade da Ordem de Serviço nº 030/2015 na
presente licitação, a impugnante alega que tal norma somente seria adequada para
contratações cujo objeto seria a locação, pura e simples, de mão de obra. Ou seja, em
situações que configuraria a contratação de profissionais executantes dos serviços sob
gerenciamento direto da Contratante, por conter em seu texto, no art. 1º, a expressão
“contratos de locação de mão de obra”, diferente do objeto do Edital nº 044/2016, cujo
alvo é a contratação de prestação de serviços, com mão de obra gerenciada pela empresa a
ser contratada.

Entretanto, a própria impugnante informa que tal modalidade de contratação de
mão de obra, com locação de funcionários para execução de tarefas sob ordens diretas da
contratante, se configura ato ilegal, com o que concordamos, de modo que em sua
trajetória a UFSJ jamais celebrou ou buscou contratar a locação direta de mão de obra,
ciente da vedação legal a esta modalidade de contratação.

A Ordem de Serviço nº 30/2015, vigente a partir de 12/05/2015, foi criada para
abranger os contratos de prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em
vigor na UFSJ, e a eles foi aplicada. A impugnante, portanto, recorre a um suposto lapso de
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redação do texto da norma interna da UFSJ, para alegar sua inaplicabilidade ao presente
certamente licitatório.

Quanto à alegada caducidade da referida Ordem de Serviço, a partir de 2017,
solicitamos à impugnante observar que no art. 1º está expresso que será incluída nos
contratos de locação de mão de obra a informação da prescindibilidade de substituições de
funcionários em seus períodos de férias. Ou seja, a partir da publicação da referida norma,
os contratos desta natureza, que ainda serão celebrados, deverão conter tal dispositivo. A
validade para os exercícios de 2015 e 2016 refere-se aos contratos em vigor na época da
publicação da ordem de serviço.

II - DESVANTAGEM PARA A ADMINISTRAÇÃO COM O AUMENTO DOS PREÇOS
OFERECIDOS PELAS LICITANTES

Em relação à alegada possibilidade de que tal prerrogativa, qual seja, a dispensa de
substitutos para os funcionários afastados em virtude de férias, venha acarretar um
aumento dos preços oferecidos pelas licitantes, que por medida preventiva embutiriam
supostas perdas em suas taxas administrativas, não encontra justificativa plausível, pois,
para que possa oferecer o melhor serviço para o interesse público, a preços vantajosos
para este, e que atendam às expectativas econômicas do interesse privado, que é a
premissa básica do processo licitatório, a licitante não poderá deixar de observar o
componente competitivo da licitação, para que possa se sobressair sobre as demais.

Portanto, embutir custos de forma indevida em rubricas administrativas só
comprometeria a capacidade competitiva da licitante que incorrer em tal equívoco,
implicando em prejuízo para ela própria. Apesar da possibilidade da Administração se
prescindir do recurso a feristas, as licitantes deverão apresentar propostas contemplando
o preenchimento de todas as rubricas, a chamada “planilha cheia”, não sendo exagerado
lembrar que deverão constar somente os custos que realmente concorrem para a
formação justa dos preços.

A inclusão no edital, da prerrogativa de prescindir da substituição do profissional
ausente em caso de férias decorre do momento delicado vivido pela Administração Pública,
em especial as universidades federais, que no decorrer do exercício orçamentário vem
sendo obrigada a adequar seus gastos de custeio aos contingenciamentos financeiros
determinados pelo Governo Federal, e visa, portanto, salvaguardar condições para o
cumprimento de acordos contratuais.

No tocante à alegação de comprometimento dos serviços, por se tratarem de
natureza continuada, lembramos que uma programação de férias coordenada de forma
que os funcionários usufruam deste direito em períodos de pouca demanda pelos serviços,
notadamente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, correspondentes ao recesso
escolar, não caracterizaria a descontinuidade do serviço, mas apenas o seu ajuste em
função da demanda reduzida.

III – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DA LICITANTE AS
PREVISÕES CONSTANTES DA PLANILHA COMO: FÉRIAS, ABONO, DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E PARCELAS MENSAIS DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES –
CRITÉRIOS OBJETIVOS DE JULGAMENTO E ISONOMIA ENTRE AS LICITANTES.

No que diz respeito à impossibilidade de se retirar da composição de custos as
previsões relativas ao custo do substituto do funcionário em férias, em sua explanação a
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impugnante demonstra uma interpretação amplamente equivocada do funcionamento da
planilha de preços da licitação.

Na página 7 do documento de impugnação, a impugnante argumenta,
textualmente, que “ao não permitir que a empresa lance mão da substituição a
Administração permite que a Contratada receba apenas 1/11 do valor do custo de seu
uniforme e de seus equipamentos. Também a empresa receberá apenas 1/11 de décimo
terceiro, do abono e das férias, tendo, entretanto que pagar a parcela integral ao
empregado.”

Mas a qual empregado a impugnante se refere?
Caso se refira ao empregado em férias, esclarecemos que o provisionamento de seu

salário, enquanto estiver afastado, é realizado no Módulo I – Composição da Remuneração,
bem como o décimo terceiro salário a ele devido é provisionado no Módulo 4.2, que são
rubricas independentes do Módulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente, item
A.

Ou seja, todos os provisionamentos necessários para suportar os custos da
contratada com o profissional ausente serão preservados, não sendo cabível, portanto, a
argumentação da impugnante, razão pela qual não há motivos para que o Edital nº
044/2016 sofra a alteração por ela proposta.

São João del Rei, 02 de outubro de 2016.

Denilson Fonseca
Setor Serviços Gerais

UFSJ


