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PARECER TÉCNICO SOBRE A PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO AARH - 31/2018 – UFRJ
Análise da Proposta do BANCO FATOR S.A.

O subitem 4.13 do Edital estabelece requisitos formais para a apresentação da proposta.
Analisando a documentação encaminhada a esta Equipe, considerou-se ter sido atendido
o referido dispositivo.
Cabe esclarecer que, analisada a documentação recebida, esta Equipe entende que a
proposta e a respectiva planilha de preços apresentada pelo Licitante atendem às
especificações e fornece as informações solicitadas no referido subitem e no modelo
previsto no Anexo II (Modelo de Proposta) do Edital.
Em relação ao valor ofertado e à sua decomposição na planilha de preços, cabe
esclarecer que: (i) o valor estimado e máximo da licitação é de R$ 6.773.564,03; (ii) os
preços estimados das Etapas 1 a 11 são apenas referenciais, devendo ser observado o
preço máximo global; (iii) a Etapa 1 não pode concentrar mais do que 4,0% do valor
global da proposta; (iv) a Fase 1 (Etapas 1, 2, 3, 7 e 8) não pode concentrar mais do que
60,0% do valor global da proposta; (v) a Etapa 6 não pode concentrar menos do que
4,0% do valor global da proposta; e (vi) a Etapa 11 não pode concentrar menos do que
4,0% do valor global da proposta.
A proposta de preço do Licitante foi de R$ 2.624.000,00, assim distribuídos: Etapa 1 –
R$ 71019,80, representando 3,76% do valor global; Fase 1 (Etapas 1, 2, 3, 7 e 8) –
R$ 1.274.791,17, representando 48,58% do valor global; Etapa 6 – R$ 109.543,89,
representando 4,17% do valor global; Etapa 11 – R$ 121.592,35, representando 4,63%
do valor global.
Observa-se que todos os limites impostos foram obedecidos.
Ressalva-se que a proposta de preço do Licitante apresenta um deságio de 61,3% quando
comparada ao valor máximo estimado para a licitação.
Cabe destacar ainda que, em que pese não ter sido realizado pelo BNDES pregão com
objeto equivalente ao ora analisado, foram realizados outros processos pela Área de
Desestatização a partir de dezembro de 2016, referentes à contratação de serviços
técnicos especializados para a estruturação de projetos de participação privada, nos
setores de saneamento, distribuição de energia elétrica, serviço público de loteria
instantânea exclusiva (LOTEX), gás natural e iluminação pública. A constatação foi de que
houve um deságio médio de 69% nas licitações realizadas, e foi observado padrão
semelhante de competitividade nos certames realizados.
Assim, nos termos do subitem 4.14 do Edital, os valores ofertados podem ser aceitos.
Diante do exposto, esta Equipe entende que a documentação de proposta pode ser
aceita, uma vez que atendeu todas as exigências previstas no Edital para sua aceitação.
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