
 Senhor Pregoeiro, 

 Tendo  em  vista  o  encaminhamento  dos  documentos  em  anexo  através  do  DEPAG/Unifap  a  EBSERH, 
 solicitando  a  análise  técnica  de  viabilidade  das  propostas  para  a  contratação  empresa  especializada  em 
 limpeza,  conservação  e  desinfecção  hospitalar  com  fornecimento  de  saneante  hospitalar,  insumos, 
 equipamentos,  mão  de  obra  e  materiais  de  higiene  e  resíduos  para  suprir  as  necessidades  da  execução 
 dos  serviços  de  higienização  de  ambientes  administra�vo  e  médico-hospitalar  no  âmbito  do  Hospital 
 Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP). 

 Informando  ainda  que o  pregão  será  retomado  dia  19/12/2022,  às  09:00h (horário  de  Brasília),  conforme 
 documentos recebimentos através do email:  licitacao.hu01@unifap.br  do DEPAG. 

 RELATÓRIO 

 A  Unifap  realizou  procedimento  licitatório cujo  objeto  é  " a  contratação  empresa  especializada  em 
 limpeza,  conservação  e  desinfecção  hospitalar  com  fornecimento  de  saneante  hospitalar,  insumos, 
 equipamentos,  mão  de  obra  e  materiais  de  higiene  e  resíduos  para  suprir  as  necessidades  da  execução 
 dos  serviços  de  higienização  de  ambientes  administra�vo  e  médico-hospitalar  no  âmbito  do  Hospital 
 Universitário  da  Universidade  Federal  do  Amapá  (HU-UNIFAP)  ,  conforme  condições,  quan�dades  e 
 exigências  estabelecidas  no  Termo  de  Referência  "  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  28/2022  (Processo 
 Administra�vo n° 23125.014999/2022-38). 

 O Pregoeiro solicita parecer técnico para as propostas apresentadas pelos licitantes: 

 Empresa  -  VALLE  SERVIÇOS  EIRELI  ,  CNPJ  N.º  08.968.820/0001-83  e  anexos  -  Documentos  de  Habilitação 
 Jurídica,  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista,  Qualificação  econômica-financeira,  Qualificação  técnica, 
 Declarações e Proposta Reduzida. 

 ANÁLISE 

 A  proposta  da  licitante  está  em  DESCONFORMIDADE  com  o  edital,  segue  abaixo  solicitação  de  correções 
 da proposta apresentada: 

 1.  O  Licitante  realizou  o  lance  ofertado  em  24  meses,  descumprindo  assim  o  item  do  edital  abaixo 
 citado: 

 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 7.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
 meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
 consignado no registro. 

 7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item, considerando os quan�ta�vos de 
 área/produ�vidade da 4ª fase, conforme Termo de Referência.” 

 Para  fins  de  apresentação  de  proposta  e  melhor  compe��vidade,  a  licitante  deveria  apresentar  sua 
 proposta  para  o  serviço  a  ser  executado  na  4ª  Fase  (Metros  quadrados)  por  12  (doze)meses. Como  não  o 
 fez, a sua proposta apresentou caracterís�cas de inexequibilidade, pelos seguintes fatores: 

 a)  A  planilha  de  CUSTOS  E  FORMAÇÃO  DE  PREÇOS,  apresentada  foi  apenas  dos  postos  para 
 Servente  SEMICRITICA  E  CRITICA  e  Servente  NÃO  CRITICA,  ambos  jornada  DIURNA.  O  Licitante 
 não  apresentou  os  postos  de  trabalho  necessários  para  a  jornada  12X36  e  jornada  NOTURNA, 
 isto impacta diretamente no custo da execução do serviço. 

 b)  Oriento  que  seja  observado  o  Anexo  XIX  -  CRONOGRAMA  ESTIMADO  DE  EXECUÇÃO,  GRAU  DE 
 CRITICIDADE  DAS  ÁREAS  E  JORNADA  DE  TRABALHO,  pois  nele  consta  as  áreas  em  M²,  a  jornada 
 de funcionamento e o �po de área; 

 c)  apresentou  índice  de  produ�vidade  diferente  do  sugerido  no  Termo  de  Referência,  ítem  12. 
 INFORMAÇÕES  RELEVANTES  PARA  O  DIMENSIONAMENTO  DA  PROPOSTA,  onde  são  informados 
 os  índices  de  produ�vidade  ajustadas  ao  �po  de  área  e  jornada  de  trabalho.  Ressalto  que  o 
 mesmo  não  apresentou  jus�fica�va  que  respaldasse  o  índice  informado,  descumprindo  os  itens 
 citados abaixo no termo de referência: 
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 6.1.2.2.  Produ�vidade  adotada  e,  se  esta  for  diferente  daquela  u�lizada  pela  Administração 
 como  referência,  ou  não  es�ver  con�da  na  faixa  referencial  de  produ�vidade,  mas  admi�da 
 pelo ato convocatório, a respec�va comprovação de exequibilidade; 

 6.1.2.3. A quan�dade de pessoal que será alocado na execução contratual; 

 6.2.  Os  licitantes  poderão  apresentar  produ�vidades  diferenciadas  daquela  estabelecida 
 pela  Administração  como  referência,  nos  termos  do  item  6.1.2.2,  desde  que  não  alterem  o 
 objeto  da  contratação,  não  contrariem  disposi�vos  legais  vigentes  e,  caso  não  estejam 
 con�das  nas  faixas  referenciais  de  produ�vidade,  comprovem  a  exequibilidade  da 
 proposta. 

 Ao  não  considerar  o  índice  de  produ�vidade  sugerido,  o  licitante  deverá  apresentar  a  respec�va 
 comprovação da exequibilidade, visto que impactará diretamente no custo do metro² a ser executado; 

 d)  apresentou  a  quan�dade  de  insumos  em  quan�dade  inferior  ao  es�mado.  Na  planilha  de 
 composição  de  custo  a  quan�dade  de  insumos  já  está  em  quan�dade  mensal,  portanto  não 
 deverá  somar  aos  equipamentos  e  dividir  por  12  meses,  gerando  assim  volume  bem  inferior  ao 
 que irá ser executado durante um ano de contrato. 

 e)  Desse  modo,  por  se  tratar  de  erro  no  preenchimento  na  planilha  de  custos  e  formação  de 
 preços,  solicita-se  sua  re�ficação,  levando  em  consideração  todos  os  pontos  aqui  levantados,  de 
 modo que contemple apenas a quan�dade da 4ª fase e para 12 (doze) meses de execução. 

 f)  Sugerimos  que  para  melhor  consolidação  dos  pontos  acima  descritos  que  seja  u�lizada  a 
 Planilha de custos e Formação de preços anexada ao edital do presente processo licitatório. 

 g)  Solicitamos  que  a  empresa  apresente  a  planilha  de  composição  de  custos  em  arquivo  aberto 
 para validarmos os valores aplicados e formação de preços. 

 Conforme  entendimento  que  consta  do  Acórdão  n.  898/2018-TCU,  erros  no  preenchimento  da  Planilha 
 de  Custos  e  Formação  de  Preços  não  são  suficientes  para  a  desclassificação  do  licitante  no  certame, 
 permi�ndo-se sua correção, desde que não represente majoração do preço global ofertado. 

 Desse  modo,  solicita-se  sua  re�ficação,  levando  em  consideração  todos  os  pontos  aqui  levantados,  de 
 modo que contemple apenas a quan�dade da 4ª fase e para 12 (doze) meses de execução. 

 Ressaltamos  que  o  licitante  deverá  retornar  com  a  PROPOSTA  AJUSTADA  no  prazo  máximo  de  01(um)  dia 
 ú�l.  Caso  não  seja  possível  ajuste  mantendo  os  valores  da  proposta,  esta   NÃO  ATENDE   ao  Edital  da 
 licitação, devendo ser desclassificada. 

 CONCLUSÃO 

 Atento o exposto, a EPC encaminha parecer conforme análise anterior. 

 À consideração do Agente de Licitação. 


