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Para: cpl@iprem.mg.gov.br
Cc: alexandre@facsistemas.com.br

 

 

 

 

Bom dia.

 

Conforme solicitado, segue em anexo a Proposta atualizada, os documentos Habilitatórios e a Declaração de
Exequibilidade, para o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021.

 

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 

Thaynara Santos

Departamento Jurídico 
(31) 3024-2991 / 0800 006 7873 
thaynara.santos@facsistemas.com.br  
www.facsistemas.com.br
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 
LICITAÇÕES-E ID Nº 854817 

 
 
Ao Exmo. Sr. Pregoeiro 

Anderson Mauro da Silva 

 
 

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 
 
 

A empresa FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.519.500/0001-

50, estabelecido à Rua Alberto Cintra, 431, União, Belo Horizonte/MG, CEP: 

31.170-360, neste ato representada por sua Sócia Administradora Sra. Fabiane 

Ferreira Lage Lemos, casada, Administradora, inscrita no CPF sob o nº 

089.514.356-95, residente e domiciliada à Rua Nair Pentagna Guimarães, nº 

225, apto 208, Heliópolis, Belo Horizonte/MG, DECLARA, para os devidos fins 

e sob as penas da Lei, que possui total condições de assumir e cumprir as 

especificações da Licitação Pregão Eletrônico nº 01/2021, Licitações-E ID nº 

854817, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização 

de serviços de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos, 

pensionistas, e seus dependentes, vinculados ao Instituto de Previdência 

Municipal de Pouso Alegre, bem como os servidores cedidos para outros 

órgãos e àqueles em licença sem vencimento, sem prejuízo de qualidade, com 

os preços contidos na Proposta Reformulada e enviada para a Comissão de 

Licitação. 

 

JUSTIFICATIVAS PARA COMPROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO 
 

A Administração Pública realiza processo licitatório com a 

finalidade de eleger a proposta mais vantajosa para a realização de uma obra 

ou serviço e para as suas compras. O fator de maior influência na decisão de 

classificação da proposta é o preço, que deve ser o menor dentre os ofertados 

no certame, desde que exequível, para que não haja riscos de inadimplemento 

do contrato. 
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No entendimento geral, os critérios fixados pelo art. 48, da 

Lei de Licitações, não são inflexíveis ou absolutos. A lei estabelece um 

parâmetro, sendo certo que deverá ser concedida ao licitante a oportunidade 

para demonstrar que aquela proposta, inicialmente considerada inexequível 

poderá se converter em exequível, dada a realidade, os custos e o lucro lícito 

projetado. 

 

Nesse sentido, vem a pacificada posição do Tribunal de 

Contas da União, in verbis: 

 

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei 
nº 8.666/93 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 587/2012 - Plenário, Rel. Min. Ana Arraes).  (g.n) 
 

Corrobora deste entendimento o renomado doutrinador 

Marçal Justen Filho:  

 

Como é vedada licitação de preço-base, não pode admitir-se que 
70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das 
propostas. Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja 
proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 
Administração que dispõe de condições materiais para executar sua 
proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de 
que se presume inexequível a proposta de valor inferior, 
cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto (JUSTEN 
FILHO, 2010, p. 609). (g.n) 

 

Nota-se que, conforme consta na ATA DE REALIZAÇÃO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – LICITAÇÃO Nº 854817, o menor 

lance estava em 39,2% abaixo do menor valor apurado na fase interna do 

procedimento Licitatório, e diante disso, o Sr. Pregoeiro do certame em 

questão, solicitou no Sistema Licitações-E Banco do Brasil a comprovação de 

Exequibilidade da proposta, nos termos da alínea ‘d’, do item 10.5 do Edital da 

Licitação supra, para a empresa FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA, 

presumidamente vencedora do certame. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Destarte, a Licitante apresenta a Planilha de Formação de 

Custos e Preços como meio de comprovação da exequibilidade da proposta, 

conforme permitido pelo artigo 29-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, de 

30 de abril de 2008, cita-se: 

 
Art. 29-A A análise da exequibilidade de preços nos serviços 
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador 
deverá ser realizada com o auxílio da planilha de custos e formação 
de preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final de preço. (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de 
outubro de 2009) 

 

Importante salientar, ainda, o que preceitua a Corte de 

Contas da União sobre margem do lucro da empresa, referente ao preço ser 

inferior: 

 

Sobre a questão da margem de lucro, o relator relembrou o 
Acórdão 325/2007-Plenário que, no seu entendimento, poderia ser 
aplicado para a contratação de serviços continuados: 
“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa pode 
ser bem agressiva na proposta de preços, relegando a segundo plano 
o retorno do investimento considerado para o contrato … As 
motivações para perseguir o sucesso em uma licitação em detrimento 
da remuneração possível pela execução da obra variam: a empresa 
pode estar interessada na obra específica por sinergia com suas 
atuais atividades; pode haver interesse em quebrar barreiras 
impostas pelos concorrentes no mercado …; pode haver interesse em 
incrementar o portfolio de execução de obras da empresa; pode 
haver interesse na formação de um novo fluxo de caixa advindo do 
contrato … Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais 
para empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de longo prazo para o 
mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem de 
lucro mínima em propostas para concorrer nas contratações …, 
desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por fim, 
destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o percentual 
de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem margem de 
lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, 
depende da estratégia comercial da empresa e não conduz, 
necessariamente, à inexecução da proposta”. O Tribunal, 
seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a Representação 
e fixou prazo para a anulação do ato de desclassificação da proposta 
da representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, 
relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. (g.n) 
 

Como diz a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO: “É 

possível a comprovação de execução do contrato, ainda que ínfimo o valor da 

proposta”. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos) 
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Em anexo, apresentamos o quadro de Planilha Formação 

de Preços, e um modelo de Relatório Cronograma de Execução de Censo 

Previdenciário do Instituto de Paulínia/SP, para comprovação da exequibilidade 

do objeto.  

 

Conforme exposto, há que se afastar qualquer presunção 

de inexequibilidade dos serviços, mormente porque restou devidamente 

comprovado que a empresa FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA, possui 

infraestrutura suficiente para o efetivo cumprimento do contrato.  

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

Fabiane Ferreira Lage Lemos – CPF: 089.514.356-95 
Sócia - Administradora 

FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME  
CNPJ: 11.519.500/0001-50 
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ITEM ATIVIDADES DESCRIÇÃO PROFISSIONAIS

VALOR

R$ 700,00

QUANTIDADE VALOR

10.000 R$ 1.770,00

250 R$ 875,00

1 R$ 2.300,00

R$ 4.945,00

3
Coleta e Captura dos Dados do 

Servidor junto a Prefeitura

3.1
Carga inicial da Base de Dados 

existente nos Órgãos

CONTRATADOS MESES VALOR TOTAL

7 2 R$ 1.400,00 R$ 19.600,00

DIAS TOTAL

40 R$ 2.800,00

TOTAL

R$ 4.480,00

R$ 26.880,00

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE VALOR TOTAL

Impressora (2 meses 
locação)

6 R$ 290,00 R$ 3.480,00

Folha de Papel A4 
(pacote com 500 

folhas)
100 R$ 23,00 R$ 2.300,00

CONTRATADOS MESES VALOR TOTAL

3 2 R$ 1.400,00 R$ 8.400,00

DIAS TOTAL

40 R$ 1.200,00

TOTAL

R$ 1.920,00

R$ 11.520,00

5
Disponibilização do banco de 

Dados do Censo

1 ( um) profissional Fac irá exportar os arquivos 
contendo os dados atualizados do censo no 

layout do IPREM

5.1 Carga no SISPREV
1 (um) profissional FAC irá exportar e importar os 
arquivos contendo os dados atualizados do censo 

VALOR

R$ 700,00

VALOR

R$ 4.500,00

R$ 1.200,00

R$ 2.500,00

R$ 2.300,00

R$ 10.500,00

R$ 55.245,00

R$ 20.784,00

R$ 76.029,00

R$ 129.900,00

R$ 53.871,00

VALOR DO CENSO

LUCRO

DESPESA GERAL

IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS

TOTAL GERAL

Hospedagem

Alimentação

Desclocamento

Despesa em Geral

Quantidade

1

ESPECIFICAÇÕES

Coordenador para todos os itens 

Sistema e Profissional FAC,  sem despesa adicional

ESPECIFICAÇÕES

Reuniões IPREM

2 (dois) profissionais FAC, tendo como custo o 
deslocamento até o IPREM

Entrega dos Produtos finais

TOTAL GERAL

4
Digitação e Digitalização dos 

Dados capturados
3 (três) profissionais do quadro interno FAC

6

3.2
Coleta dos Documentos direto com 

o Servidor
7 profissionais Contratados para o Item por 60 

dias 

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

VALE REFEIÇÃO POR DIA

VALE TRANSPORTE IDA / 
VOLTA

10

ESPECIFICAÇÕES 

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

VALE TRANSPORTE IDA / 
VOLTA

R$ 10,00

VALE REFEIÇÃO POR DIA

R$ 16,00

TOTAL GERAL

1 (um) profissional FAC importará os arquivos 
obtidos nos Órgãos para carga inicial 

TOTAL

2
Material de Divulgação / 

Publicidade

1 (um) profissional FAC, custo com gráfica 
(impressão de cartilha e folder); custo com mídia 

digital (vídeo de divulgação)

Sistema e Profissional FAC,  sem despesa adicional

ESPECIFICAÇÕES

Cartilha

Folder

Vídeo

R$ 16,00

PLANILHA ORIENTATIVA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
DESPESAS

ESPECIFICAÇÕES
1 Reunião Inaugural

2 (dois) profissionais FAC, tendo como custo o 
deslocamento até o IPREM

Reuniões IPREM

 




















