MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES - PROGEST
OFICIO ELETRONICO Nº 23/2020 - CL (12.69.10)
(Identificador: 202026772)
Nº do Protocolo: 23076.058249/2020-05

Recife-PE, 14 de Outubro de 2020.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES - 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).
Assim, solicitamos que sejam realizados os ajustes necessários na Planilha de Custos e Formação de Preços
solicitados pelo Contador, no que se refere aos itens 9 e 11 do parecer do Contador, conforme segue:
9 – Considerando o novo conjunto de Planilhas apresentado pela empresa SOLUCOES SERVICOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ∴09.445.502/0001-09, ao compará-la com o anexo IV do edital do pregão
eletrônico nº 110/2019 – modelo de proposta e planilhas de custos e formação de preços às fls. 220253, apontamos que a tabela de identificação dos serviços continua em formatação diferente da
prevista no anexo IV do edital.
[...]
11 – Verificamos que os valores dos anexos IV-C (complemento dos serviços de limpeza e
conservação) e IV – D (quadro resumo – valor mensal e global dos serviços) continuam não atendendo
às observações de serem calculados com quatro casas decimais.
Desta forma, solicitamos que a empresa realize os ajustes, na Planilha de Custos e Formação de
Preços, apontados pelo Contador nos itens 9 e 11 no prazo de até amanhã, dia 15/10/2019.
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