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Gerencia de Supervisao de Compras e Licitacoes <gclic@pbh.gov.br>

PE 39/2021 - Papel A4 

Patrícia Franco <patricia.franco@pbh.gov.br> 6 de setembro de 2021 14:11
Para: Gerência de Coordenação de Licitações <gclic@pbh.gov.br>
Cc: Patricia de Paiva Franco Almeida <gprep@pbh.gov.br>, Shirlei dos Santos Oliveira Vaz <shirleivaz@pbh.gov.br>,
Luiz Flavio da Silveira Dolabela <luizdolabela@pbh.gov.br>, Monica das Gracas Moreira Lino <monica@pbh.gov.br>

Prezado Luiz, boa tarde.
Prezado Rogério, boa tarde.

A partir da proposta apresentada pela empresa Papex, fazemos as seguintes considerações :

"Em 29/12/2020 foi publicada, no Diário Oficial do Município, Ata de Registro de Preços para aquisição de papel A4
com a empresa Papex do Brasil Indústria e Comércio de Papeis Eireli. O valor registrado foi de R$ 11,84.
 
Em 03/03/2021 a referida empresa solicitou revisão do preço para R$ 13,25. Aplicando-se o percentual de desconto
praticado na licitação (49,08%) sobre o preço de mercado do produto (R$ 23,63) indicado na pesquisa fornecida pela
empresa AJE (fevereiro/2021), foi concedida a revisão para R$ 12,03 – publicada em 09/03/2021.
 
Em 11/03/2021, novo pedido de revisão foi apresentado pela empresa, reafirmando o pleito de R$ 13,25.
 
O respectivo pedido foi analisado, tendo como referência a nova pesquisa de mercado apresentada pela AJE, em
março/21, a partir da qual a Gerência de Planejamento e Registro de Preços-GPREP aplicou o percentual de
desconto praticado na licitação sobre o respectivo preço de mercado (R$ 23,66).
 
Tal simulação demonstrou a possibilidade de revisão do preço registrado de R$ 12,03 para R$12,05, o que não
acataria o solicitado pela empresa, e colocaria em risco o abastecimento aos diversos órgãos municipais
participantes da Ata. 
 
A GPREP solicitou aos órgãos que se manifestassem a respeito da imprescindibilidade do produto e do prejuízo do
desabastecimento.
Também, exigiu que a Papex demonstrasse a composição do custo de fabricação do produto praticado à época da
licitação; vez que o fornecedor é fabricante. A Papex apresentou notas fiscais de compra, notas fiscais de venda,
bem como planilha, contemplando os custos de produção e operacionais.
 
Os órgãos se manifestaram, demonstrando a imprescindibilidade do produto, bem como o prejuízo do
desabastecimento.
 
Assim, a GPREP, com base na exceção estabelecida no artigo 16, II, “a” do Decreto Municipal Nº 16.538/16,
transcrito na cláusula 11ª, subitem 11.2, inciso II, “a” da ata assinada, reajustou o valor para R$ 13,13 e não para R$
13,25 como solicitado.
 
O valor de R$ 13,13 foi calculado, a partir da diferença obtida entre o custo total do produto (R$ 10,82/resma) e o
preço registrado (R$ 11,84/resma); qual seja, R$ 1,02 ,praticados à época da licitação somados ao atual custo do
produto (R$ 12,11), devidamente, comprovados pelo fornecedor. (vide planilha 1)
 
Em 06/04/2021 foi publicada no DOM a revisão de R$ 12,03 para R$ 13,13.
 
Em curto intervalo de tempo; 13/04/2021, a Papex apresentou novo pedido de revisão de preços de R$ 13,13 para
R$ 15,60.
 
Como as pesquisas de mercado entregues pela AJE são mensais, e já tinha sido realizado o cálculo, considerando a
pesquisa de março/2021, a GPREP solicitou o adiantamento da entrega da nova pesquisa (abril/2021), em
23/04/2021, na tentativa de averiguar os argumentos apresentados pela Papex.
 
Constatou-se pela nova pesquisa de mercado que o valor médio do papel A4 variou de R$ 23,66 (março/2021) para
R$ 23,70 (abril/2021).

Aplicando-se o percentual de desconto (49,08%) sobre a média de preço de mercado apontada na pesquisa, o preço
registrado sofreria redução para R$ 12,07, tornando inviável a concessão do reajuste nos moldes solicitados pela
empresa.

Usando a mesma metodologia aplicada anteriormente, que comparava os valores praticados à época da licitação
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com os valores atuais, obteve-se o valor possível de revisão de até R$ 15,28, composto pelo seguinte cálculo : a
diferença obtida entre o custo total do produto (R$ 10,82/resma) e o preço registrado (R$ 11,84/resma); qual seja, R$
1,02 ,praticados à época da licitação somados ao atual custo do produto (R$ 14,26), devidamente, comprovados
pelo fornecedor. (vide planilha 2)
 
Ocorre que, paralelamente, a GPREP, a fim de buscar alternativas que primassem pela vantajosidade da aquisição,
convocou os licitantes remanescentes do pregão e não obteve sucesso. Ademais, solicitou orçamento junto às
empresas fornecedoras do item para eventual celebração de contrato emergencial.
 
Constatou-se que a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda ofereceu o valor de 13,93, bem mais
vantajoso que o valor de R$ 15,28, referente à possível revisão para a Papex. A Port foi convidada, portanto, a
apresentar a amostra do papel A4. Em 28/04/2021, a empresa ofereceu o papel da marca CHAMEX, que foi
aprovada.

A Papex foi comunicada da impossibilidade de concessão da revisão para R$ 15,60, tendo em vista que a nova
pesquisa de mercado não apontou diferença significativa e ainda que, em consulta a outros fornecedores para
celebração de contrato emergencial, a GPREP obteve valores mais competitivos.
 
Sendo assim, a GPREP propôs a rescisão amigável da ata para empresa Papex, apontou a possibilidade de
contratação emergencial e o início imediato da preparação de novo procedimento licitatório.
 
A Papex, questionou os motivos da não concessão da revisão, pelo que foram reafirmadas as informações
constantes no e-mail (em anexo). A empresa manifestou interesse em apresentar contraproposta e lhe foi concedido
prazo de 24 horas, a fim de não comprometer o abastecimento dos órgãos, bem como a formalização em tempo
hábil da contratação emergencial; haja vista que a empresa Port prorrogou a validade de sua proposta até
7/05/2021.
 
Outrossim, ainda foi esclarecido para a Papex que não seria realizada nova análise de revisão de preços até que a
GPREP recebesse nova pesquisa de mercado; ou seja, até 01/06/2021. Frente ao prazo estabelecido a empresa
apresentou proposta de R$ 13,90.
 
Note-se que comparando a contraproposta da Papex ao valor proposto para o contrato emergencial, o valor da
Papex representa uma diferença mensal de R$ 1.469,33 A MENOR, conforme planilha anexa – COMPARATIVO
PAPEX E PORT.
  
Importante destacar que a Papex, em planilha e documentos fiscais apresentados para fundamentar o pedido de
revisão em que solicita R$15,60, comprovou que o seu custo para o kg do papel sulfite, correspondente à fabricação
de 10 resmas é de R$ 134,32, equivalente a R$ 13,43/resma, sendo que o total dos custos para a respectiva
produção (10 resmas) é de R$ 142,63 e, portanto, de R$ 14,26/resma.
 
Resta claro que o valor contraproposto pela Papex é manifestamente inexequível, haja vista os documentos
comprobatórios apensados ao pedido de revisão de R$ 15,60.
Ademais, a impossibilidade de manutenção do valor de R$ 13,90 pode ser confirmada no  pedido de reequilíbrio
econômico financeiro apresentado pela empresa, em anexo, onde podem ser destacadas as informações do
fornecedor que afirma a necessidade de reequilíbrio financeiro para manutenção do fornecimento. Destaca-se:
 
“A situação do aumento dramático do custo da matéria prima do objeto contratado é bastante grave especificamente
ao material sob discussão e, em pouco tempo, caso não seja devidamente ajustada por esses administradores,
inviabilizará a continuidade dos fornecimentos por qualquer empresa do mercado nacional. Tal variação
extraordinária, configurada em uma verdadeira “disparada” de valores, completamente fora do usual no preço desse
insumo, afeta todo o nicho de produção e fornecimento de papel no país.”
 
Ressalte-se que pela pesquisa de mercado contratada, não é possível constatar a tendência de aumento
exponencial do preço do papel A4, a despeito dos documentos apresentados pela empresa.
 
Acrescente-se ainda que ao realizar orçamentos foi possível encontrar no mercado pelo menos duas empresas em
condições de fornecer o item por valor menor que o de R$ 15,60, solicitado e comprovado pela fornecedora da ata
vigente.
 
Ressaltamos que esse é o segundo pedido de orçamento emergencial que a GPREP realiza para o item e que o
primeiro não prosperou tendo em vista que a revisão concedida de R$ 13,13 para a Papex foi, naquele momento,
devidamente comprovada e a mais vantajosa para o MBH frente aos orçamentos obtidos.
 
Sendo assim, considerando toda a documentação e informações apresentadas pela Papex, encontra-se
caracterizada e exaustivamente comprovada a inexequibilidade do preço de R$ 13,90 se praticado pela Papex."
 
Dessa forma, considerando que a empresa manifestou a composição do seu custo unitário _ R$ 14,26_, por meio de
planilha respaldada pela apresentação de notas fiscais, restou claro que o valor de R$ 13,93 - ofertado pela Port - à
época não seria sustentável para a Papex.  
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"Pelo exposto, solicitamos análise e pronunciamento da Assessoria Jurídica para posterior aprovação do
Subsecretário da SUALOG sobre a viabilidade de cancelamento amigável da ata, tendo em vista a comprovação
pela própria Papex, da inexequibilidade do valor proposto de R$ 13,90 e a formalização de contrato emergencial com
a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda, pelo valor de R$ 13,93." 

Considerando que na licitação atual, a Papex apresentou proposta com o valor de R$ 14,89/resma; valor este inferior
ao solicitado na revisão que deu causa ao cancelamento - R$ 15,60,_e sob todas as alegações do fornecedor no
pedido de revisão, em anexo, nossa sugestão para verificar a exequibilidade do preço ofertado é que a empresa
apresente planilha com a composição do seu custo atual, acompanhada das notas fiscais que o corroborem, assim
como fez no momento em que nos solicitou a revisão de preços.

Atenciosamente,

Patrícia Franco
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Patrícia Franco | Gerência de Planejamento e Registro de Preços - GPREP
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA | Rua Espírito Santo, 605 | 14º Andar | sala 1404 | Centro | BH/MG 
(31)3277-9862 | www.pbh.gov.br 
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