Tribunal de Contas da União
Secretaria-Geral de Controle Externo

OFÍCIO 34579/2020-TCU/Seproc

Brasília-DF, 7/7/2020.

A Sua Magnificência o(a) Senhor(a)
Reitor(a) da Universidade Federal de Pernambuco
Avenida Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária
50.670-901 - Recife - PE
Processo TC 018.588/2020-4
Tipo do processo: Representação
Relator do processo: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
Unidade responsável: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas
Assunto: Notificação de acórdão.

Magnífico(a) Reitor(a),
1.
Informo Vossa Magnificência do Acórdão 7051/2020-TCU-Primeira Câmara, de relatoria
do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, prolatado na sessão de 30/6/2020, por meio do qual o
Tribunal de Contas da União apreciou o processo acima indicado.
2.
Encaminho cópia do referido acórdão, cujo inteiro teor também pode ser acessado no
Portal do TCU (www.tcu.gov.br).
3.
Por fim, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este
ofício, bem assim para a necessidade de utilizar os serviços da plataforma Conecta-TCU ou do
protocolo eletrônico, acessíveis pelo Portal do TCU (www.tcu.gov.br) para resposta a comunicações e
envio de documentos ao Tribunal. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo indicado - cujo
acesso aos autos também está disponível no Portal - ou à presente comunicação, podem ser obtidos
junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), em Brasília, telefone (61) 3527-5234, no horário
das 13h às 17h, ou pelo e-mail cacidadao@tcu.gov.br.
Respeitosamente,
Assinado eletronicamente
Maryzely Mariano
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1) O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por meio
da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade
competente. Neste caso, deve ser formulada solicitação específica dirigida ao relator.
2) A juntada aos autos do instrumento de mandato, quando a parte for representada por procurador,
é pressuposto essencial para a atuação do mandatário no processo, nos termos do artigo 13, § 2º, da
Resolução - TCU 36/1995.
3) Constitui dever da parte, representante e procurador indicar, no primeiro momento de falar nos
autos, o endereço eletrônico e o endereço residencial ou profissional onde receberão as notificações,
bem assim atualizar essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva, conforme previsto no art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil.
4) Nos termos dos artigos 31 a 35 da Lei nº 8.443/1992 e 285 a 288 do Regimento Interno do TCU, a
parte poderá interpor recurso ao acórdão. A interposição de embargos de declaração é causa de
mera suspensão e não de interrupção de prazo para os demais recursos, conforme disposto no artigo
34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992.
5) A apresentação de petição ou a interposição de recurso deve observar as seguintes orientações:
a) ser dirigida ao relator do processo;
b) indicar, com destaque, o número do processo e deste ofício;
c) utilizar dos serviços de protocolo eletrônico ou da plataforma digital Conecta-TCU
disponíveis no Portal do TCU. Documento que, em razão do formato, do tamanho ou de
outra característica, não possa ser encaminhado por meio desses canais, deve ser
apresentado por cópia ou segunda via, ou mídia digital, exceto nos casos em que houver
determinação legal para apresentação de originais, cabendo ao responsável e/ou
interessado manter os originais sob sua guarda, nos termos do art. 4º, § 2º, da Instrução
Normativa TCU nº 68/2011;
d) a petição ou o recurso podem ser apresentados diretamente pelo destinatário do ofício ou
por intermédio de procurador regularmente constituído nos autos, conforme disciplina o art.
145 do Regimento Interno do TCU;
e) caso haja procurador constituído nos autos, as comunicações processuais subsequentes
serão dirigidas a esse representante, conforme disposto no art. 179, § 7º, do Regimento
Interno do TCU. Se houver mais de um procurador, pode ser indicado o nome daquele a
quem deverão ser encaminhadas as comunicações.
6) A informação classificada na origem com restrição de acesso deve ser acompanhada dos seguintes
elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011),
caso contrário será considerada de acesso público pelo Tribunal:
a) indicação objetiva da hipótese de restrição de acesso: informação imprescindível à
segurança da sociedade ou do Estado; informação com sigilo atribuído por legislação
específica; informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;
b) na hipótese de informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, indicar:
b.1) o grau de sigilo da classificação (reservado, secreto ou ultrassecreto);
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b.2) o fundamento legal da classificação;
b.3) o prazo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final;
b.4) o assunto sobre o qual versa a informação.
c) na hipótese de informação com sigilo atribuído por legislação específica, indicar o
fundamento legal da classificação;
d) na hipótese de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem,
indicar o prazo de restrição de acesso e a pessoa a que se refere;
e) indicação do nome do responsável pela classificação.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Excerto da Relação 19/2020 - TCU – 1ª Câmara
Relator - Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO Nº 7051/2020 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, “a”, ambos do RI/TCU, e de acordo com o
parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da
presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e encerrar o processo e arquivar
os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), à
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e ao representante.
1. Processo TC-018.588/2020-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Liserve Serviços e Terceirização Ltda.
1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.6. Representação legal: Ronaldo Gomes de Vasconcelos e outros, representando
Liserve Serviços e Terceirização Ltda.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
Dados da Sessão:
Ata n° 21/2020 – 1ª Câmara
Data: 30/6/2020 – Telepresencial
Relator: Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA
Presidente: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral PAULO SOARES BUGARIN
TCU, em 30 de junho de 2020.
Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS
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INSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR
A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
TC 018.588/2020-4

Conhecimento, improcedência e arquivamento

UNIDADE JURISDICIONADA

UASG

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

153080

OBJETO
Contratação de serviços de limpeza e conservação predial, inclusos 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 (peça 3, p. 1)
REPRESENTANTE

CNPJ

Liserve Serviços e Terceirização Ltda.

08.139.859/0001-98

HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?

CONTRATO SOCIAL

Não

Peça 2

MODALIDADE

NÚMERO DO
CERTAME

TIPO

Pregão Eletrônico

110/2019 (peça 3)

Menor preço global

VIGÊNCIA

VALOR ESTIMADO

12 meses prorrogável conforme R$ 14.011.259,33
previsão no instrumento contratual
(peça 3, p. 20 – subitem 14.4)
FASE DO CERTAME
Após terem sido analisados os recursos das licitantes (peça 19), restam apenas a adjudicação e a
homologação do certame, conforme se verifica no Comprasnet (www.comprasnet.gov.br).
B. ALEGAÇÕES DO REPRESENTANTE
1.

O representante alega, em suma, que (reproduzida da instrução anterior, peça 14):

a) conforme ata de realização do pregão (peça 4), cinquenta empresas participaram do
certame em 7/10/2019 apresentando suas propostas. A empresa Criart Serviços de Terceirização
de Mão de Obra Ltda. foi declarada vencedora após a desclassificação de nove empresas à sua
frente, com o valor negociado de R$ 11.702.544,24. Esta representante interpôs recurso
administrativo contra decisão do pregoeiro, que ainda não se manifestou (peça 1, p. 1-2);
b) a empresa Criart cotou alíquotas irrisórias e fictícias de PIS e Cofins na elaboração
da planilha de custos e formação de preços, conforme as seguintes razões:
b.1) segundo o item 5.9 do edital, “se o regime tributário da empresa implicar o
recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses”. As alíquotas máximas de
PIS e Cofins estipulados pelas leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são respectivamente 1,65% e 7,6%,
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que deverão ser calculadas sobre a receita bruta média dos últimos doze meses, que são variáveis
em virtude da sistemática de cálculo desses tributos (débitos – créditos) (peça 1, p. 4-5);
b.2) analisando as planilhas abaixo apresentadas pela Criart demonstrando suas
alíquotas de PIS e Cofins, constata-se a adulteração dos créditos descontados nas suas apurações:
Criart – Apuração de Créditos e Débitos PIS
A

C = (A X 1,65%)
+ (B X 0,65%)

B

D

REC
CONTRIBUIÇÃO
CRÉDITO
FINANCEIRA
APURADA
DESCONTADO

E=C-D

F = E / (A
+ B)

DEVIDO

%
EFETIVO

MÊS

FAT
MENSAL

ago/18

24.736.252,12

408.148,16

334.623,72

73.524,44

0,30%

set/18

23.657.270,91

390.344,97

333.352,62

56.992,35

0,24%

out/18

25.904.978,18

427.432,14

340.162,67

87.269,47

0,34%

nov/18

25.042.296,97

413.197,90

435.082,16

(21.884,26)

0,00%

dez/18

35.403.240,61

584.153,47

107.470,39

476.683,08

1,35%

jan/19

20.438.805,86

203,25

337.241,62

379.999,59

(42.757,97)

0,00%

fev/19

23.423.993,72

92,20

386.496,50

344.484,10

42.012,40

0,18%

mar/19

24.984.417,09

2.016,57

412.255,99

361.450,64

50.805,35

0,20%

abr/19

20.757.434,99

67,16

342.498,11

336.167,26

6.330,85

0,03%

mai/19

25.602.143,49

106,85

422.436,06

392.552,05

29.884,01

0,12%

jun/19

26.946.942,15

294.016,67

446.535,65

332.902,59

113.633,06

0,42%

jul/19

32.522.398,45

682.943,76

541.058,71

379.422,49

161.636,22

0,49%

TOTAL

309.420.174,54

Percentual médio sobre o período dos últimos 12 meses

0,305%

Criart – Apuração de Créditos e Débitos Cofins
A

C = (A X 7,60%)
+ (B X 4,00%)

B

D

REC
CONTRIBUIÇÃO
CRÉDITO
FINANCEIRA
APURADA
DESCONTADO

E=C-D

F = E / (A
+ B)

MÊS

FAT
MENSAL

ago/18

24.736.252,12

1.879.954,22

1.541.297,13

338.657,09

1,37%

set/18

23.657.270,91

1.797.951,90

1.535.442,37

262.509,53

1,11%

out/18

25.904.978,18

1.968.778,57

1.566.809,87

401.968,70

1,55%

nov/18

25.042.296,97

1.903.214,80

2.004.014,80

(100.800,00)

0,00%

dez/18

35.403.240,61

2.690.646,29

495.015,13

2.195.631,16

6,20%

jan/19

20.438.805,86

203,25

1.553.357,38

1.750.301,14

(196.943,77)

0,00%

fev/19

23.423.993,72

92,20

1.780.227,21

1.586.714,64

193.512,57

0,83%

mar/19

24.984.417,09

2.016,57

1.898.896,36

1.664.863,55

234.032,81

0,94%

abr/19

20.757.434,99

67,16

1.577.567,75

1.548.406,77

29.160,97

0,14%

DEVIDO
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mai/19

25.602.143,49

106,85

1.945.767,18

1.808.118,53

137.648,65

0,54%

jun/19

26.946.942,15

294.016,67

2.059.728,27

1.533.369,51

526.358,76

1,93%

jul/19

32.522.398,45

682.943,76

2.499.020,03

1.747.642,98

751.377,05

2,26%

TOTAL

Percentual médio sobre o período dos últimos 12 meses

1,406%

b.3) no período de doze meses, a Criart faturou R$ 309.420.174,54 contra um somatório
de despesas dedutíveis de insumos de R$ 247.131.532,12 (18.781.996,42*100%/7,6%), ou seja, a
empresa teve 79,80% de despesas dedutíveis, restando apenas 21,20% para o pagamento de
despesas de imposto sobre serviços, salários, encargos e despesas administrativas (peça 1, p. 7). Na
Demonstração de Valor Adicionado – DVA anexado pela Criart (peça 9, p. 17), foi informada uma
despesa de pessoal no exercício de 2018 no valor de R$ 254.702.466,00, equivalente a 84,85% do
faturamento apresentado neste demonstrativo. Se salários e encargos alcançam até 84,85% da
receita bruta, onde a Criart foi buscar essas deduções de sua receita para efeito de cálculo de
PIS/Cofins? (peça 1, p. 8);
b.4) resta evidente que a Criart apresentou proposta de preços inferiores às demais
licitantes, tomando por base alíquotas diferenciadas de PIS e Cofins, sob o argumento de que as
mesmas eram oriundas do desconto de créditos de alguns benefícios, sem, contudo, comprovar a
origem do crédito fiscal, ferindo o princípio da isonomia (peça 1, p. 10);
c) a Criart está participando desta licitação usando irregularmente o CNAE da atividade
principal de número 78.30-2-00 (Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos para Terceiros)
com o intuito de utilizar em suas planilhas a alíquota de 2% no RAT (risco ambiental do trabalho)
/SAT (seguro acidente do trabalho), como se esta fosse sua atividade preponderante. Compulsando
os contratos elencados pela própria Criart (peça 11), percebe-se que qualquer atividade irá resultar
no CNAE com grau de risco 3. Não há nenhuma prestação de serviço que justifique alíquota 2%
(peça 1, p. 16);
c.1) acrescente-se não ser prudente aceitar o enquadramento fornecido em GFIP, pois
as informações constantes são registradas pelo próprio empregador, sem qualquer revisão pela
Receita Federal, o que dá margem à existência de declarações inconsistentes. A informação errada
de grau de risco pelo empregador constitui grave fraude à Receita Federal, como também causa
grande desequilíbrio na concorrência neste processo licitatório, pois o percentual do RAT/SAT
altera outros valores na planilha de preços, o que possibilita, no caso em comento, um
melhor/menor preço global (peça 1, p. 17);
d) existem evidências de fraude no balanço contábil apresentado pela Criart, como
destacado a seguir:
d.1) a conta Devedores Diversos, com um saldo de R$ 65.858.028,97, aparece no grupo
Ativo Circulante do Balanço Patrimonial apresentado pela Criart (peça 9, p. 2). Tal rubrica está
representando 48% do ativo total da empresa (R$ 137.225.759,62), sem qualquer menção do que
se trata. A nota explicativa é muito singela sem identificar os devedores nem confirmar se o crédito
realmente existe, visto que o grupo possui, em nome dos sócios, apenas duas empresas, sendo elas
LDS Serviços de Limpeza Ltda e D & L Serviços de Apoio Administrativos Ltda, cujos balanços
não indicam serem devedores de valor tão expressivo. Quando a empresa registrou os R$
65.858.028,97 originários de empréstimo a empresa ligada ou a pessoa física do sócio, no grupo do
ativo circulante ao invés de longo prazo, ela forjou índices vantajosos como o de Liquidez Corrente
e de Capital de Giro (peça 1, p. 19);
d.3) É possível constatar também que a empresa não registrou nenhuma distribuição de
lucro desde 2015. Nessa linha de raciocínio, os valores pagos na referida conta acima citada podem
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se caracterizar como saque definitivo de sócios, presumindo-se uma distribuição disfarçada de
lucro, crime regido nas normas técnicas de contabilidade. Reconhecendo-se tal distribuição,
agrava-se ainda mais a situação, pois seu patrimônio líquido passaria de R$ 33.111.822,25 para
negativos R$ 32.746.206,72, estado onde o devedor tem prestações a cumprir superiores aos
rendimentos que recebe, ou seja, tem-se uma empresa insolvente (peça 1, p. 20-21);
d.4) outro erro grave cometido foi manter registrado desde 2016 o valor de R$
13.806.923,82 na conta de Retenções Prov. Trabalhista (Resolução 98/2009), grupo do Ativo
Circulante, valor este que deveria constar do grupo Realizável a Longo Prazo, provando-se mais
uma vez que forjou seu índice de Liquidez Corrente que havia sido declarado como de 1,3359.
Feitas essas correções, este índice seria de apenas 0,53, além de acumular o Patrimônio Líquido
negativo de R$ 32.746.206,72 (peça 1, p. 21); e
2.
No caso concreto, requer-se a concessão de medida cautelar inaudita altera parte, para
fins de suspender qualquer ato tendente à contratação da Criart no âmbito do Pregão Eletrônico
110/2019, promovido pelo Universidade Federal de Pernambuco, ao menos até a oitiva da entidade,
dando ciência com urgência aos interessados.
C. EXAME DE ADMISSIBILIDADE
LEGITIMIDADE DO AUTOR
O representante possui legitimidade para representar ao Tribunal?
(Fundamento: art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237 do
Regimento Interno/TCU)

Sim

REDAÇÃO EM LINGUAGEM COMPREENSÍVEL
A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contém
nome legível, qualificação e endereço do representante?
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)

Sim

INDÍCIO CONCERNENTE À IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE
A representação encontra-se acompanhada do indício concernente à
irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor?
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)

Sim

COMPETÊNCIA DO TCU
A representação trata de matéria de competência do TCU?
(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)

Sim

INTERESSE PÚBLICO
Os argumentos do autor indicam a possibilidade de existência de interesse
público, caso restem comprovadas as supostas irregularidades apontadas
na peça inicial.
(Fundamento: art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014)

Sim

Análise quanto ao interesse público: Confirmadas as alegações do representante, há potencial risco
de inexecução ou execução insatisfatória do contrato e restará configurada fraude à licitação/ao
contrato.
CONCLUSÃO QUANTO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE
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3.
Presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução
- TCU 259/2014, a representação deve ser conhecida.
D. MEDIDA CAUTELAR – AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
PERIGO DA DEMORA
Há decisão judicial ou administrativa, sem especificação de prazo, para Não
suspender o andamento do processo licitatório ou a contratação?
O contrato decorrente do certame já foi assinado?

Não

Análise:
4.
Entende-se configurado o pressuposto do perigo da demora, em razão de que o certame
poderá ser concluído a qualquer momento, antes do julgamento de mérito do presente processo, já
que pendente, apenas, da adjudicação e homologação.
PERIGO DA DEMORA REVERSO
O serviço/bem é essencial ao funcionamento das atividades da Unidade Sim
Jurisdicionada?
A Unidade Jurisdicionada está coberta contratualmente pelo serviço com Sim
razoável vigência (há a possibilidade de voltar a fase ou refazer o certame,
a depender da consequência da concessão de cautelar no caso concreto)
ou admite prorrogação excepcional?
Caso haja a possibilidade de manutenção do contrato com a atual Sim
prestadora dos serviços, as condições dessa contratação seriam melhores
(menor preço e atendimento satisfatório) que o que se está em vias de
contratar?
Análise:
5.
Está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso uma vez que a UFPE
promoveu contratação emergencial para o referido objeto com vigência a partir de 1/6/2020 (peça
18), sendo que o valor contratado, R$ 2.815.163,58, considerando a área total de 287.297,25 m2
(menor que o do Pregão Eletrônico 110/2019, que é de 453.283,96 m2) e o prazo de 180 dias (no
certame em análise é de 12 meses), é proporcionalmente mais vantajoso que o que está em vias de
contratar.
6.
Vale ressaltar, contudo, que tal vantagem pode ser simplesmente aparente, pois é sabido
que a instituição está com as atividades bastante reduzidas em decorrência da pandemia causada
pela doença conhecida como Covid-19, provocada pelo coronavírus SARS-Cov-2. Assim, não só
a área total é menor que a prevista no pregão sob análise, como devem ser também os insumos e
demais utensílios e equipamentos, ajudando a reduzir os custos para além da simples
proporcionalidade área-prazo.
7.
Neste prazo de até 180 dias, que poderá perdurar a contratação emergencial, a UFPE
terá tempo suficiente para voltar a fase ou refazer o certame, caso necessário.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
A Unidade Jurisdicionada está sujeita aos normativos supostamente
infringidos?

Sim
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Há plausibilidade nas alegações do representante ou nas verificações
realizadas pela Unidade Técnica?

Não

Há indício de sobrepreço ou superfaturamento?

Não

Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória
do objeto?

Não há
informação

Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar:
8.

Calha iniciar reproduzindo a análise já realizada na instrução anterior (peça 14):
6. Do pregão eletrônico 110/2019 empreendido pela Universidade Federal de Pernambuco,
participaram 49 empresas, cuja sessão de abertura deu-se em 7/10/2019. Em sessão de
7/4/2020, a proposta da empresa Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda, então
colocada em décimo lugar na fase de lances, foi considerada aceita e habilitada após análise do
setor contábil/DLC da UFPE. Contra a decisão do pregoeiro, a representante, assim como
outras licitantes, manifestou sua intenção de recurso, que foi aceita pelo pregoeiro (peça 4).
7. As razões recursais opostas pela representante (peça 7) referem-se a possíveis irregularidades
constantes da documentação comprovante da qualificação econômico-financeira da empresa
Criart (item 8.8 do edital) e de sua proposta de preços, quais sejam: i) cotação de alíquotas
irrisórias e fictícias de PIS e Cofins na elaboração da planilha e fixação da proposta, o que a
tornaria inexequível; ii) irregularidade no percentual que mede o risco da atividade econômica,
que fez diminuir a alíquota do RAT em sua proposta; e iii) inconsistências no balanço contábil
apresentado pela recorrida.
8. Os argumentos utilizados pela representante em sua peça recursal são idênticos aos
manejados na presente representação. A Universidade Federal de Pernambuco ainda não se
manifestou sobre a procedência deste recurso.
9. No que se refere às alíquotas do PIS, Cofins e RAT utilizadas na proposta da licitante
vencedora, em que pese as alegações da representante, em princípio, terem plausibilidade
quanto aos possíveis erros nas alíquotas, a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão
2.546/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Substituto André de Carvalho, é firme no
sentido de que “cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a
Administração considerar exequível a proposta apresentada”.
10. Portanto, mais importante do que verificar se houve erro no cálculo das alíquotas utilizadas,
é analisar se a proposta é inexequível. Comparando o preço negociado da licitante vencedora
(R$ 11.702.544,24) com o do melhor lance da própria representante (R$ 11.957.222,40), temse uma variação de apenas 2,18%. Várias outras licitantes apresentaram preços muito próximos
do preço negociado da licitante vencedora, o que é um indício de exequibilidade da proposta.
Sendo assim, tem-se que a questão carece de maiores informações.
11. Quanto à alegação de eventual fraude no balanço contábil apresentado pela licitante
vencedora, como o próprio representante informou, existem evidências. Portanto, a questão
também carece de maiores informações, a fim de se concluir acerca do atendimento às
exigências de qualificação econômico-financeira, imprescindíveis à mitigação do risco de
execução insatisfatória do contrato.
12. Diante do exposto, em que pese estar configurado o pressuposto do perigo da demora, não
há elementos suficientes nos autos para a conclusão acerca da plausibilidade jurídica dos
argumentos trazidos na representação e da inexistência do perigo da demora reverso, essenciais
para a eventual adoção de medida cautelar, sendo necessária a realização de oitiva prévia,
dando-se oportunidade também à licitante vencedora de se pronunciar quanto às questões
trazidas na presente representação.

9.
Estando os autos para apreciação do Ministro-Relator em relação à proposta de oitiva
prévia, foram acostados novos elementos pela representante, quais sejam: parecer de 8/5/2020 do
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técnico em contabilidade da Diretoria de Licitações e Contratos da UFPE (peça 17); ata do resultado
da dispensa de licitação para contratação emergencial (peça 18); decisão do pregoeiro sobre o
correspondente recurso administrativo, negando-lhe provimento (peça 19). Assim, foi determinado
o retorno dos autos à Selog para adicionar estes novos elementos à análise do feito.
10.
Destes, merece destaque a decisão do pregoeiro sobre os recursos apresentados, em
especial, o exposto pela representante, o qual reflete as mesmas alegações trazidas aqui (peça 19,
p. 4-13). Para subsidiar o exame deste recurso, o pregoeiro fez ao menos cinco requisições à área
técnica contábil da UFPE, cujos relatórios datam de 19/3/2020, 1/4/2020, 7/4/2020, 8/5/2020 e
20/5/2020. Ao final, amparado nestes pareceres, conclui-se pela improcedência do recurso e a
consequente manutenção da habilitação e aceitação da proposta da empresa recorrida, a Criart
Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda.
11.
De pronto, percebe-se um desempenho bastante prudente por parte do pregoeiro, que
não se furtou de sua prerrogativa de lançar mão de diversas diligências pertinentes e necessárias ao
esclarecimento das questões. Aliás, analisando o contexto descrito nesta decisão em conjunto com
as mensagens expressas na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (peça 4, 49-59), vislumbra-se,
ao que tudo indica, ter havido escorreita atuação e análise do pregoeiro ao caso.
12.
Reconhece-se que os relatórios da área contábil não atestam indubitavelmente a
regularidade da documentação apresentada pela empresa Criart. Por outro lado, não o fazem de
modo contrário, ou seja, não evidenciam haver as irregularidades suscitadas pela representante.
13.
Apesar disso, salta aos olhos que diversos trechos destes relatórios indicam a
compatibilidade da referida documentação aos termos do edital, com destaque aos seguintes:
1º Relatório (peça 19, p. 5)
B. Qualificação Econômico-financeira.
Para analise tomamos por base o item 8.8 do edital às folhas 3333 a 3344.
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
A empresa apresentou a folha 5059, certidão do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARÁ, onde verificamos a autenticidade da mesma.
Verificamos no sitio da SPED CONTABIL, que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
contábeis, as folhas 5060 a 5072 se apresentam autenticadas e com suas formalidades legais.
Foi verificada a regularidade do Contador, estando o mesmo regular perante o CRC/CE.
Quanto aos índices de Liquidez geral, Solvência geral e liquidez corrente, foram de, 1,28, 1,32
e 1,34, respectivamente.
O valor do Patrimônio Líquido que no edital em seu subitem 8.8.4, um valor de 10% do valor
estimado, (R$14.011.259,33 X 10% = 1.401.125,93), é de R$33.111.822,25. O capital
circulante liquido que no edital solicita uma comprovação de 16,66%, do valor estimado da
contratação, (R$14.011.259,33 X 16,66% = R$2.334.275,80), é de R$33.385.800,87.
A comparação da relação de compromissos assumidos com a iniciativa privada e a
administração pública vigentes a época da proposta, apresentada às folhas 5074 a 5076, no
valor de R$216.588.268,67, e o Patrimônio Líquido de R$33.111.822,25, encontramos o
cenário que, 1/12 avos da relação de compromisso será de R$18.049.022,39, sendo menor que
o valor do patrimônio liquido.
A apuração da diferença percentual entre a declaração de compromisso R$216.588.268,67 e a
receita bruta de R$299.818.792,28, encontramos o valor percentual de 27,76%, a empresa
apresentou declaração à folha 5077 justificando essa variação acima dos 10%.
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3º Relatório (peça 19, p. 6 e 7)
B. ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Na análise das planilhas de custos e formação de preços encartadas as folhas a 5268 a 5294 não
constatamos divergências.

14.
Ao que se nota, as medidas possíveis e cabíveis foram amplamente adotadas pelo
pregoeiro. Ainda que os relatórios técnicos não tenham sido taxativos - para nenhum dos polos,
frise-se – foi possível ao pregoeiro, em conjunto com outros elementos valorativos e de cognição
presentes naqueles autos, concluir legitimamente pelo não acatamento do recurso apresentado pela
empresa Liserve, refletido nesta representação.
15.
Deve-se ressaltar que, no âmbito de uma licitação pública, o objetivo da análise que
deve ser realizada pelo pregoeiro e/ou pela comissão de licitação no que concerne à documentação
habilitatória e à documentação que acompanha a proposta de preço, no limite de suas
possibilidades.
16.
O Decreto 5.450/2005 estabelece as atribuições do pregoeiro no art. 11 e da equipe de
apoio no art. 12, além da previsão específica no art. 25: “encerrada a etapa de lances, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital”.
17.
Considerando os procedimentos adotados pelo pregoeiro, evidenciados na decisão
(peça 19) e na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (peça 4), entende-se que foram adotadas as
medidas assecuratórias possíveis, considerando a complexidade dos fatos questionados.
18.
Importante relembrar que é responsabilidade da empresa licitante arcar com o ônus
decorrente de eventual erro no dimensionamento de sua proposta (neste sentido, vide Acórdão
2.546/2015-TCU-Plenário, Ministro-Relator André de Carvalho), ônus este, aliás, expressamente
previsto no item 5.7.1 do edital em comento. Tal dispositivo, somado às informações contidas nas
planilhas, detalham o preço alcançado na fase de lances do certame, o que significa dizer que, em
caso de erro, esse deve ser absorvido pela licitante contratada.
19.
De mais a mais, também não competiria à UFPE, nem a este Tribunal, cavar ainda mais
profundo na averiguação das supostas irregularidades, transformando tal feito numa inapropriada
e incabível auditoria contábil da empresa Criart no bojo do procedimento licitatório. Nesta esteira,
sopesa o fato de a documentação alegadamente inidônea possuir presunção de regularidade,
porquanto estar avalizada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, conforme aferiu o 1º relatório contábil (trecho reproduzido acima). Se for o caso,
além de eventual apuração por parte do referido conselho de classe, a constatação de fraude nas
informações e documentos contábeis apresentados pela empresa Criart deverá ser aperfeiçoada pelo
órgão competente ao caso, qual seja, a Receita Federal do Brasil.
20.
Diante do exposto, considera-se afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica.
Assim, apesar de estar caracterizado perigo da demora e afastado o perigo da demora reverso,
propõe-se indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausente o pressuposto da plausibilidade
jurídica, essencial para sua concessão.
21.
Além disso, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto
ao mérito da presente representação como improcedente.
E. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS
Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade,
decorrente dos encaminhamentos propostos?

Não
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F. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO
ORAL
Há pedido de ingresso aos autos?

Não

Há pedido de informações/vistas/cópia do processo?

Não

Há pedido de sustentação oral?

Não

G. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS
Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação
ora em análise?

Não

Há processos apensos?

Não

H. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
22.

Em virtude do exposto, propõe-se:

22.1.
conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal,
e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
22.2.

no mérito, considerar a presente representação improcedente;

22.3.
indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante,
tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção;
22.4.
informar à Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e ao representante que o
conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos; e
22.5.

comunicar ao representante a decisão que vier a ser prolatada.

22.6.
arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Selog, 2ª Diretoria, em 15/6/2020.
(Assinatura Eletrônica)
Gustavo Rodrigues Alves
AUFC Mat. 7699-6
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