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DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - PROGEST

Título: Análise das planilhas de custos e formação de preços - PE nº 110/2019

Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação predial, inclusa mão de obra, materiais de consumo,
materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes, utensílios e
demais equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender ao campus Recife da UFPE, exceto o
Hospital das Clínicas.
À Empresa
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Em vista do que dispõe o art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, tem-se por admissível a realização de diligências no
curso da fase recursal pela melhor elucidação das matérias vertidas nas peças recursais e mesmo para
complementação de informações necessárias ao deslinde das questões postas pelo recorrente.
No sentido da possibilidade de diligências para complementação de informações em sede da análise de recurso,
cumpre destacar os seguintes trechos de julgados do TCU: “É cabível a promoção de diligência pela comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, para esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório” (Acórdão 4.827/09 – 2ªC). “As diligências visando saneamento de dúvidas, como de capacidade
técnica, preferencialmente, devem ser realizadas previamente à execução dos atos de homologação e
adjudicação do objeto da licitação” (Acórdão 5.857/09 – 1ªC).
Realizada a análise das planilhas de custos e formação de preços, solicitamos atender a diligência constante no
relatório do Contador desta Diretoria, em anexo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
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