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REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016

PROCESSO N° 23122.013632/2016-28

Trata-se de manifestação quanto à impugnação apresentada pela empresa
COLABORE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ao Edital de Pregão Eletrônico nº
047/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de limpeza, asseio e conservação diária, 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, apontadas em itens distintos, para as
quais solicita retificação no instrumento convocatório. A seguir, a área técnica responsável
pela elaboração do Termo de Referência comenta e elucida os apontamentos efetuados
pela impugnante.

I- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR QUE AS LICITANTES NÃO CONSIDEREM OS
PERCENTUAIS DE IRPJ E CSLL EM SUAS PROPOSTAS.

Quanto ao pedido entabulado pelo impugnante, cabe ressaltar que não há uma
jurisprudência reiterada, trata-se de apenas um único julgado, em contraposição a uma
infinidade de julgados anteriores e que a decisão do Acórdão 648/2016-P não foi
proferida em sede de consulta, portanto não é normativa nem constitui pré-julgamento de
tese, nos termos do § 2º, do art. 1º, da Lei Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.

E que os julgados anteriores eram uniformes no sentido da vedação de aceitar das
licitantes propostas de preços que contenham incidência de encargos de CSLL, IRPJ ou
IRRF, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassados ao preço do contrato.

Não há, portanto, que se retificar o Edital, no tocante a esta matéria.

II- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O ESTABELECIDO NO DETALHAMENTO DA
FÓRMULA DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PLANILHA DO ANEXO IV.

A impugnante alega haver um equívoco na fórmula a ser utilizada para cálculo de
depreciação de equipamentos e maquinário, constante no Anexo IV do Termo de
Referência do Edital nº 047/2016.

Com efeito, a fórmula contém uma inconsistência, ao aplicar duplicadamente o
divisor de 60 (sessenta) meses sobre o custo da depreciação dos equipamentos,
merecendo a retificação proposta pela impugnante.

Desta forma, onde se lê no Anexo IV do Termo de Referência, no quadro
“Detalhamento da Composição dos Custos de Materiais e Equipamentos”:
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Valor equipamentos: R$ X
Custo de manutenção (MAN): R$ X * 5%

Depreciação (DEP):
R$ X * 80% (20% ref. valor residual)
60 meses

Depreciação+Manutenção: (MAN + DEP)
Valor mensal p/ funcionário: (MAN + DEP) /60 meses/ nº funcionários

Deverá ser lido:

Valor equipamentos: R$ X
Custo de manutenção (MAN): R$ X * 5%

Depreciação (DEP): R$ X * 80% (20% ref. valor residual)
Depreciação+Manutenção: (MAN + DEP)

Valor mensal p/ funcionário: (MAN + DEP) /60 meses/ nº funcionários

O Edital nº 047/2016 será retificado neste item.

III- AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS DIANTE DAS
EXIGÊNCIAS DE ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS E SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.

Em relação à contestação da necessidade de vistoria obrigatória, entendemos que a
exigência de vista técnica limita a competitividade, uma vez que acarreta ônus excessivo
aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto.

Conforme o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição da República é considerado
legítimo apenas as “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações”.
O entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU é no sentido que a exigência de
visita técnica deve ser somente em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a
complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Sobre a questão, seguem trechos de Acórdãos do Tribunal de Contas da União:

“Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a
obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitação de tempo
e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco acrescente acerca do
conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o que
preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaração do
licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto”. Acordão
n°906/2012 – Plenário
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“as condições de realização dessa visita devem ser ponderadas e avaliadas de modo a evitar
a restrição indevida ao caráter competitivo do certame, em atendimento ao art. 3º, caput, e §
1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.”

“as visitas ao local de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um
direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma obrigação imposta pela
Administração” (grifamos) . Acórdão 234/2015-Plenário

Pelo exposto manteremos o item 19 do Termo de Referência, o qual dispõe que a visita
técnica seja facultativa.

IV- AUSÊNCIA DE MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA SERVIÇOS EVENTUAIS QUE
OCORRERÃO NO DECORRER DO CONTRATO, TAIS COMO: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA
DE CAIXAS D’ÁGUA

A impugnante alega, em síntese, que o instrumento convocatório não disponibiliza
um modelo de ordem de serviço, para fins de utilização visando a solicitação,
acompanhamento e controle das atividades referentes à execução dos contratos de
prestação de serviços.

A fim de adequar às disposições da IN 02/2008, em especial seu art. 15, inciso VI,
será incorporado ao Termo de Referência do Edital nº 047/2015 o seguinte modelo de
Ordem de Serviço para permitir a solicitação, acompanhamento e avaliação de serviços à
virtual contratada:

Contrato nº ___________ ORDEM DE SERVIÇO Nº ___________

Serviços a
serem
realizados:

Data e horário para execução:

Solicitante: Data:

Serviço executado ( ) Sim ( ) Não Tempo gasto na execução: ___________
Observação/Motivo da inexecução:

Material(is) consumido(s):

Avaliação do serviço prestado (p/ fiscal do contrato)

Serviço em conformidade com o solicitado: ( ) Sim ( ) Não
Observ.:

Ass. data __/___/___

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=234&colegiado=P
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V- AUSÊNCIA DE QUANTITATIVO DE PRODUTOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA OS
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA A SEREM REALIZADOS
ANUALMENTE

O objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 047/2016, como descrito em seu item
1.1 – Do Objeto, trata-se da contratação dos serviços de limpeza e conservação predial. Tal
como preconizado pela Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG, se encontram
detalhados em seu Termo de Referência todos os elementos necessários para que as
empresas possam formular suas propostas com segurança, para fins de oferecer o melhor
serviço por preços vantajosos para o interesse público, e que atendam as expectativas
econômicas do interesse privado.

Ao longo do texto do instrumento convocatório, são detalhados todos os serviços a
serem executados, as metodologias a serem empregadas, frequências, periodicidades e as
rotinas de trabalho.

Igualmente, constam no Edital dados suficientemente claros para o
dimensionamento da mão de obra, são disponibilizadas definições das produtividades
segundo as características de cada ambiente e informadas as relações de materiais,
equipamentos e insumos necessários para a execução deste serviço, que é
caracterizadamente diário, daí a necessidade da manutenção mão de obra residente.

Diferentemente do serviço de limpeza e conservação dos ambientes, a limpeza de
caixas d’água e os serviços de dedetização e desratização estão previstos para ocorrer em
apenas duas ocasiões anuais, a serem programadas em comum acordo com a UFSJ, de
forma a não prejudicar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativa, sendo,
portanto, de caráter esporádico, representando um serviço de cunho secundário perante o
objeto da licitação.

Assim, para maior clareza, busca-se, no instrumento convocatório, a contratação de
serviços de limpeza e conservação, sendo que neste objeto estão também compreendidas
atividades específicas, ou serviços específicos, que a limpeza e a conservação requerem
para que o objetivo seja atingindo integralmente, qual seja, a obtenção e manutenção de
padrões adequados de higiene e salubridade das dependências da UFSJ.

A limpeza das caixas d’água e os serviços de desratização, dedetização e
desinfecção dos ambientes são atividades específicas, de caráter complementar aos
demais serviços componentes do objeto e integrante de um todo, a serem realizadas com
frequência reduzida, anualmente duas vezes cada.

Ou seja, a UFSJ não está licitando os serviços previstos no item 10.3.7, do Termo de
Referência, mas compondo o objeto do Pregão nº 047/2017 com todos os serviços
necessários para a obtenção dos resultados esperados.

Ainda assim, no item 10.3.7. do Termo de Referência, são disponibilizadas
informações relativas a volume, quantitativo, localização nos prédios e, sobretudo, altura
onde estão localizadas as caixas d’água, para dimensionamento de equipamentos especiais
a serem utilizados na execução deste serviço, e observância às normas que regulamentam
a matéria.
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Igualmente, no tocante à exigência da execução do serviço de dedetização,
desintetização e desratização, ao longo do Termo de Referência são disponibilizadas
descrições, caracterizações e quantificações das áreas, e também com as disposições
contidas em seu item 10.3.7, letra B, são fornecidas todas as especificações necessárias
para que as empresas elaborem suas propostas.

Entendemos, entretanto, que a empresa realmente interessada em formular
proposta compatível com a demanda a ser contratada, poderá recorrer aos meios que
dispõe para obter os conhecimentos necessários, utilizando, caso ache necessário, sua
prerrogativa de realizar visita às instalações da contratante, apesar da não
obrigatoriedade, mas uma possibilidade admitida no item 19 do Termo de Referência,
para dimensionamento de seus custos face ao compromisso que se pretende realmente
assumir, com apoio técnico e profissional necessário visando a especificação e
quantificação de equipamentos e materiais para o cumprimento do item 10.3.7 do Termo
de Referência.

Pelo exposto, não encontramos razões para retificação do edital no tocante ao item
10.3.7, conforme solicitado pela impugnante, pois, inclusive, nos preços de referência
informados no Edital nº 047/2017 já se encontram inclusos os serviços relativos ao
mencionado item.

São João del Rei, 20 de setembro de 2016.

Denilson Fonseca
Setor Serviços Gerais

UFSJ


