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Interessado: Coordenação de Licitações
Assunto: Pregão Eletrônico 16/2020. Recurso.

I.

II.

Exame de recursos interpostos no pregão eletrônico nº
16/2020, destinado a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de coleta, transporte,
descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação
final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente
tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de
sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no
campus Recife da UFPE.
Recursos contra resultado de julgamento de item único do
certame.

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 16/2020, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, descontaminação
(tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente
tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou
queimadas descartadas no campus Recife/UFPE, com o escopo de atender as necessidades
dessa Universidade, conforme ata de realização do Pregão, Doc. 120.
Vêm os autos à Procuradoria para pronunciamento acerca da resposta do
pregoeiro, Doc. 123, ao recurso Docs. 116.
Em seu pronunciamento o pregoeiro mantém o julgamento, de declarar
inabilitada a empresa ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA,
CNPJ nº 01.459.413/0001-00 para o único item do certame, indeferindo sua peça recursal.
A empresa afirma, em seu recurso, que a observância dos subitens: 9.11.4, 9.11.5,
9.11.7 e 9.1 do edital não a torna inapta para realização do serviço, uma vez que embora ela não
realize a recuperação e comercialização do mercúrio, realiza a sua destinação de forma
ambientalmente correta, através do processo de encapsulamento em aterro industrial
licenciado.
Sem contrarrazões. No presente processo licitatório somente participa uma
única empresa.
É o relatório.
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II
No que se refere ao âmbito de análise desta Procuradoria, observa-se que os
recursos foram interpostos de forma tempestiva, conforme dispõe o Decreto nº 10.024/2019:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de
três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
O fechamento do PE nº 16/2020, para registro de intenção de recurso ocorreu
em 10 de dezembro de 2020, com data limite para interposição de razões recursais em
15/12/2020 e de contrarrazões em 18/12/2020. O recurso foi registrado tempestivamente,
conforme anotou o pregoeiro (Doc. 123).
Do ponto de vista material, verifica-se a diligência do pregoeiro em consultar a
Diretoria de Gestão ambiental – DGA da Superintendência de Infraestrutura/SINFRA, desta
UFPE, setor demandante e responsável pela análise e parecer técnico.
A DGA/SINFRA, por meio de seu setor técnico, rebateu os pontos levantados
no recurso, Doc. 118, pronunciando-se pela improcedência.
O pregoeiro se manifesta pela manutenção de sua decisão de inabilitar a
empresa ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA, em relação ao
item único do presente certame (Doc. 123), encaminhando os autos, devidamente instruídos, à
autoridade competente para decisão.
Todo procedimento atende ao requisito formal previsto no Decreto nº
10.024/2019:
Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no
regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação:
[...]
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitação;
[...]
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - conduzir a sessão pública;
[...]
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
edital;
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[...]
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a
sua homologação.
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da
assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua
decisão.
Do ponto de vista formal, verifica-se que houve o regular processamento do
recurso, onde o setor técnico da UFPE apreciou as razões lançadas pela licitante. A questão do
mérito recursal, evidentemente, fica no campo de saber se a recorrente preenche ou não os
requisitos de habilitação.
Parece-me que a recorrente não os preenche, já que o Edital exige que a licitante
apresente: (a) licença de operação que contemple, na reciclagem de lâmpadas, a recuperação do
mercúrio em seu estado elementar (b) licença de operação para recuperação de mercúrio em seu
estado elementar; (c) apresente alvará sanitário; (d) apresente relatório de comercialização e
transporte de mercúrio junto ao IBAMA.
A UFPE não pode desconsiderar as regras e exigências contidas no Edital,
documento que é o guia condutor do processo licitatório, para fazer valer situação não
preenchida pelo licitante e prevista naquele documento. O Edital é a lei da licitação e, como tal,
jamais pode ser desconsiderado. Nessa linha, não há como admitir a procedência do recurso.
Não obstante a situação configurada nos autos, nada impede de o setor
demandante da licitação verificar se há alguma exigência, diversa daquelas previstas em lei, que
possa está inviabilizando o certame, tendo em vista o não aparecimento de licitantes, mas tão
somente de uma única empresa.
O exame desta Procuradoria se dá nos termos do § 1º do art. 10 da Lei nº
10.480/2002, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira
ou orçamentária, considerando-se a delimitação legal de competência institucional deste órgão.
Por isso, o parecer restringiu-se aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos,
não adentrando no mérito administrativo, como questões de conveniência e oportunidade, cuja
atribuição é do administrador.

Todas as observações elaboradas têm como premissa a veracidade e a exatidão
dos dados, informações, cálculos e valores constantes do processo, que são de responsabilidade
exclusiva dos setores competentes.
III
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Pelo exposto, opino pela regularidade do processamento do recurso, pelo que
encaminho os autos ao Gabinete do Reitor para que a autoridade superior decida a respeito da
manutenção ou não da decisão do pregoeiro.
Recife, 28 de janeiro de 2021.
Joaquim R. A. de Carvalho
Procurador-Chefe da PF/UFPE
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