SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 23076.049740/2015-51
Pregão Eletrônico n º 110/2019 - Recursos
INTERESSADOS: SOLUÇÕES Serviços Terceirizados – EIRELI e
LISERVE Serviços e Terceirização Ltda.

Ao Gabinete do Reitor,

Após realizadas as diligências e os esclarecimentos solicitados no PARECER Nº
307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14), encaminho os autos para decisão dos recursos
pela Autoridade Competente.
Faz-se necessário os seguintes esclarecimentos:
1.
Inicialmente, que todos os atos realizados por este pregoeiro, solicitado à
condução do certame na data de 11/11/2019 em substituição ao pregoeiro
inicialmente indicado, vinculam-se aos termos definidos no Edital do Pregão Eletrônico
110/2019, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
como assevera o art. 3º, da Lei nº 8666/93. Informamos que as decisões deste
pregoeiro que aceitou e habilitou a empresa CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE
MAO DE OBRA LTDA, foram pautadas em pareceres técnicos emitidos pela Diretoria de
Gestão Ambiental – DGA da Superintendência de Infraestrutura – SINFRA da UFPE, e
análise contábil emitido por contador da Diretoria de Licitações e Contrato – DLC da
Pró-reitora de Gestão Administrativa – PROGEST da UFPE, conforme consta dos autos;
2.
A Administração ao proceder o julgamento, em todas as fases da licitação, deve
ater-se estritamente às normas editalícias e às normas legais a que está vinculada. O
critério de julgamento no pregão, o menor preço não significa que a qualidade ficará
relegada a segundo plano, mas, a obtenção de bens e serviços de qualidade dependerá
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única e exclusivamente das disposições editalícias e do posterior recebimento, jamais
da avaliação subjetiva do pregoeiro. O trabalho do pregoeiro, nesta etapa de
aceitabilidade, é verificar se a proposta atende a tudo que o edital exigiu. Se a
proposta estiver em consonância com o edital, a princípio, está garantida a qualidade
que a Administração deseja para aquela contratação;
3.
Foram interpostos dois recursos no Pregão Eletrônico 110/2019: a) SOLUÇÕES
SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI contra a decisão desclassificatória de sua proposta; e b)
LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA contra a decisão de aceite e habilitação da
proposta da CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA;
4.
Vale ressaltar que, antes mesmo da decisão do recurso pelo pregoeiro e
consequente inclusão no sistema Comprasnet, a LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
LTDA recorreu ao Tribunal de Contas da União – Secretaria - Geral de Controle Externo,
onde apresentou Representação contra o pregoeiro, utilizando-se dos mesmos
argumentos que motivaram o recurso interposto e que, também, posteriormente à
inclusão da decisão do pregoeiro no sistema, foram repetidos em mandado de
segurança (Doc. 61 e 62), em ambos, foram devidamente arquivados pelos órgãos
competentes, antes mesmo de serem respondidos, conforme segue:
a. O Tribunal de Contas da União - Secretaria-Geral de Controle Externo,
através do OFÍCIO 34579/2020-TCU/Seproc, em 07/07/2020, informou
no ACÓRDÃO Nº 7051/2020 - TCU - 1ª Câmara, em anexo, que
considerou a representação IMPROCEDENTE, conforme segue:
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.
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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.

b. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA Seção
Judiciária e Pernambuco 9ª Vara SENTENÇA - Relatório
PJE nº 0810267-50.2020.4.05.8300
CLASSE: MANDADO SEGURANÇA
IMPETRANTE: LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
IMPETRADO: PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Litisconsorte passiva: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
LTDA.
INTERESSADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/UFPE

Cuida-se de repropositura do Mandado de Segurança nº 080868867.2020.4.05.8300, que tramitou nessa 9ª Vara/PE, em que requer a
impetrante as seguintes tutelas:
1. Desconstitutiva: anular a classificação da proposta da CRIART Serviços de
Terceirização de Mão de Obra Ltda. no Pregão Eletrônico nº 110/2019, e os
atos dela decorrentes.
2. Liminar: suspender a contratação da CRIART para prestação dos serviços
licitados no Pregão
Eletrônico nº 110/2019, ao menos até a oitiva da autoridade impetrada.
[....]
Assim, mesmo após prestadas as informações, será necessária análise técnica
dos vários pontos conflitantes, os quais a impetrante alega como motivo para
impugnar a classificação da empresa concorrente.
Dito isso, inviável é a via processual escolhida, porque o pleito demanda
diligência probatória, impossível de ser aqui produzida.
Destarte, o manejo de ação quando esta não é admissível revela a ausência de
interesse de agir, a reclamar o indeferimento liminar da petição inicial (art. 10
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da LMS), com a consequente extinção do processo sem sua resolução de
mérito (artigos 330, III e 485, I e IV do NCPC), como decorrência da observada
necessidade de prova técnica do fato alegado.
Dispositivo
Em face do exposto, DENEGA-SE O MANDAMUS, por falta de condições da
ação, e EXTINGUE-SE O PROCESSO, nos termos do artigos 330, III e 485, I e IV
do NCPC e § 5º[2], art. 6º da Lei 12.016, de 7.8.2009.
Condena-se a impetrante na perda das custas antecipadas. Sem condenação
em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016, de 7.8.2009.
Comunicações processuais necessárias.
Após transcorrido in albis o prazo para recurso, arquive-se com baixa na
distribuição.
Recife, 12 de agosto de 2020
Ubiratan de Couto Mauricio
Juiz federal

5. Quanto aos itens 31 e 39 do Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14),
destaca-se, respectivamente, que a assinatura de Manoel Heleno de Castro, fls. 5241,
encontra-se no verso da folha do processo físico; e que o CNPJ da CRIART utilizado no
certame foi o CNPJ. Nº 07.783.832/0001-70;
6. Quanto ao recurso interposto pela empresa SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI,
item 50 do Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14), em despacho (Doc. 19) este
pregoeiro solicitou à DLC a realização de diligências acerca da proposta de preços
apresentada pela referida empresa, conforme exigido nos subitens 7.2 e 8.8 do Edital do
Pregão Eletrônico 110/2019. Desta feita, tem-se:
a. Análise contábil preliminar acerca da qualificação econômico-financeira
e das planilhas de custos e formação de preços da licitante SOLUÇÕES
SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI (Doc. 27);
b. Documentos apresentados pela SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI
em resposta à diligência realizada (Docs. 32 a 34);
c. Análise contábil dos documentos apresentados pela empresa na
diligência (Doc. 36);
d. Pronunciamento da DGA/SINFRA acerca da não aceitação da proposta
da licitante SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI (Doc. 38).
7. Retornaram os autos para realização da diligência solicitada pelo setor demandante
(Doc. 38) e para que a SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS EIRELI fizesse os devidos ajustes
em sua Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme sugerido pela DGA/SINFRA, e
posterior emissão de parecer contábil conclusivo acerca do recurso da SOLUCOES

Página 4 de 5

SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI. A empresa manifestou-se conforme documento 44, a
DGA/SINFRA conforme documento 46 e o contador da DLC/PROGEST no documento 55;
8. Após as diligencias realizadas, a Diretoria de Licitações e Contratos fez a seguinte
consideração (Doc. 58): “Desta forma, entendemos que diante dos elementos dispostos
nos autos, após as diligências promovidas na fase recursal, e apesar das considerações e
zelo por parte do setor demandante que emitiu o parecer, não identificamos elementos
suficientes que sustentem inequivocamente a desclassificação da proposta da recorrente
por inexequibilidade.”;
9. O Ordenador de Despesas da unidade gestora que demandou a licitação pronunciou-se
(Doc. 58) apontando que “Diante dos motivos apresentados pelo Diretor de Licitações e
Contratos, Henrique Alves do Monte, sou favorável a continuidade e a classificação da
proposta apresentada pela empresa SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI, participante do
Pregão Eletrônico nº 110/2019, que tem como finalidade a contratação de serviços de
limpeza e conservação predial.”;
10. Ressalto que este pregoeiro já havia proferido sua decisão no dia 25/05/2020 (Doc. 12,
às fls. 259/271) quanto aos recursos interpostos, cuja conclusão foi pela improcedência
dos mesmos com base nos pareceres técnicos da DGA/SINFRA e análise contábeis pela
DLC/PROGEST até então apresentados, mantendo-se a aceitação da proposta da Licitante
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA;
11. De acordo com o estabelecido no art. 8º, inciso IV, do Decreto 5.450/05, que há época
regulamentava a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, caberá à
autoridade competente decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este
mantiver sua decisão. E ainda, de acordo com o art. 11, inciso VII, do mesmo Decreto,
caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
12. Por fim, ressalta-se o princípio da autotutela que estabelece que a Administração
Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou
revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa
recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente; e
13. Assim, após feitas as diligências solicitadas e os pronunciamentos da SINFRA e da DLC,
encaminho os autos para decisão do recurso pela Autoridade Competente.
Atenciosamente,
Jorge Olímpio do Nascimento
Pregoeiro
SIAPE 1132225
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 04/11/2020
RELATORIO Nº 8/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 15:19 )
JORGE OLIMPIO DO NASCIMENTO
PREGOEIRO
1132225
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