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PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PARECER Nº 79/2021/PF-UFPE/PGF/AGU
PROCESSO nº 23076.049740/2015-51
INTERESSADOS: LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA e SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI.
ASSUNTO: Pregão Eletrônico. Recurso e Contrarrazões.
I.

II.

Pregão Eletrônico nº 110/2019. Serviços de
Limpeza e Conservação predial para atender o
campus Recife da UFPE, exceto Hospital das
Clínicas.
Recurso e Contrarrazões.

1.
O Gabinete do Reitor solicita análise e pronunciamento desta Procuradoria Federal sobre
relatório de Pregoeiro (doc. 91) acerca do recurso interposto no Pregão Eletrônico nº 110/2019 pela
empresa que Liserve Serviços E Terceirização Ltda que pede efeito suspensivo ao recurso e
reconsideração da decisão que declarou vencedora do certame a licitante Soluções Serviços Terceirizados
Eireli.
2.
A Soluções Serviços Terceirizados Eireli, nas contrarrazões, solicita que seja negado o
provimento das alegações apresentadas no recurso e que a recorrida seja mantida classificada, habilitada
e vencedora no certame. Também requer apuração da empresa recorrente, que alega ter procrastinado e
tumultuado o presente certame.
3.
O pregão eletrônico nº 110/2019, do tipo menor preço, tem por objeto a escolha da
proposta mais vantajosa para a 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, destinados a
atender o campus Recife da UFPE, exceto o Hospital das Clínicas, sob o regime de empreitada por preço
global, com preço de referência estimado em R$ 14.011.259,33 (quatorze milhões onze mil duzentos e
cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).
4.
A sessão do Pregão nº 110/2019 foi aberta no dia 07 de outubro de 2019, conforme ata
(doc. 12, fls. 181-237), com aceite individual para a empresa CRIART Serviços de Terceirização de Mão de
Obra Ltda., CNPJ nº 07.783.832/0001-70. Do resultado inicial, entraram com recurso, em 07/04/2020, a
empresa Liserve Serviços E Terceirização Ltda, com pretensão de reformulação de aceite da proposta da
CRIART e a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli, que questionou a recusa de sua proposta. A
empresa CRIAT, por sua vez, apresentou contrarrazões à intenção de recurso proposta pela empresa
LISERVE.
5.
Inicialmente, o pregoeiro concluiu pela improcedência dos recursos interpostos e
manteve a decisão de desclassificação da proposta da Soluções Serviços Terceirizados Eireli e classificação
da CRIART Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda.
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6.
Em 24/06/2020, foi emitido Parecer nº 307/2020/PF-UFPE/PGF/AGU (doc. 14) que
indicou pendência nas avaliações técnica e contábil dos recursos e contrarrazões.
7.
Após pronunciamentos das áreas técnicas competentes e Parecer nº 587/2020/PF-UFPE/
PGF/AGU (doc. 68), ficou configurado que houve erro na aceitação da proposta ofertada pela CRIART
Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda, tendo em vista que a recusa da proposta da Soluções
Serviços Terceirizados Eireli, por inexequibilidade do preço, não se confirmou, após exame da
documentação e recurso. O recurso interposto pela empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli foi
deferido.
8.
Por conseguinte, o recurso interposto pela empresa Liserve Serviços e Terceirização Ltda
e as contrarrazões da empresa CRIART Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda perderam seu
objeto.
9.
Assim sendo, coube à Administração anular a proposta da CRIART Serviços de
Terceirização de Mão de Obra Ltda e classificar a proposta da Soluções Serviços Terceirizados Eireli.
10.
Foi aberta ata complementar nº 1 de realização do pregão nº 110/2019 (doc. 80), em
20/11/2020, para continuação do certame. Somente foi apresentada intenção de recurso da empresa
Liserve Serviços E Terceirização Ltda, em 23/11/2020, nos seguintes termos:
Manifestamos intenção de recurso contra a classificação da SOLUÇÕES, visto que não
comprovou a exequibilidade dos insumos que compõem o Anexo IV- B da Planilha de
Custos, assim como não motivou sua intenção de recurso, conforme demonstraremos
nas razões recursais.
11.

A intenção foi aceita pelo pregoeiro, nos seguintes termos:
Srs. acataremos a intenção recursal, pois a Corte de Contas da União através dos
acórdãos 964/2014 e 961/2020 - Plenário, apontam que: no juízo de admissibilidade das
intenções de recurso, ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação)

12.
A abertura de prazo para intenção de recurso iniciou-se em 23/11/2020, com data limite
até 26/11/2020 para registro de recurso e 01/12/2020 para apresentação de contrarrazões, conforme Ata
de realização complementar nº 1 do Pregão nº 110/2029 (doc. 80). A recorrente (Liserve Serviços E
Terceirização Ltda) e a recorrida (Soluções Serviços Terceirizados Eireli) manifestaram intenção recursal e
contrarrazões tempestivamente, no prazo consignado pelo Sistema e na forma prescrita no Edital (docs.
81, 82).
13.

Segue abaixo o que foi arguido pela recorrente, de forma resumida:
a)
b)
c)

Ausência de motivação na intenção de recurso da empresa Soluções Serviços
Terceirizados Eireli;
Irregularidade na habilitação da empresa Soluções;
Inexequibilidade da proposta e planilha de custos da Soluções.
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14.
Em seus pedidos, resumidamente, requereu efeito suspensivo ao recurso e seu
provimento, para reconsideração da decisão que declarou a recorrida vencedora. Solicitou
encaminhamento à autoridade superior, caso lhe fosse denegado o pedido.
15.
A recorrida SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, nas contrarrazões, em
resumo, alegou a preclusão consumativa de pontos das razões apresentadas no recurso da empresa
Liserve: ausência de motivação da intenção do recurso e irregularidade nos documentos de habilitação.
Também se manifestou sobre o percentual máximo admitido de 39,17% sobre o salário dos serventes de
limpeza. Conforme CCT, esclareceu que há ausência de obrigatoriedade de fornecimento de cesta básica
para o cargo de encarregado, que recebe valor de remuneração acima do piso salarial; esclareceu sobre o
cálculo dos dias para vale transporte e vale alimentação, tomando como base de estudo as médias, mera
expectativa de realidade, considerando-se a interferência de feriados estaduais, nacionais, municipais,
compensações e peculiaridades do trabalhador (por exemplo, aquele que reside próximo ao local);
informou que o certame se iniciou em 07/10/2019 e que quando convocada apresentou seus documentos
dentro da validade atual e não pretérita, que a renovação usual de documentos durante o andamento do
procedimento é situação costumeira e que todos os pontos levantados foram sanados durante o processo.
Por fim, destacou a necessidade de apuração da conduta da empresa recorrente.
16.
Em seus pedidos, resumidamente, requereu: recebimento, processamento e
encaminhamento das contrarrazões; que fosse negado provimento das razões do recurso interposto; que
fosse mantida a recorrida como classificada, habilitada e vencedora, prosseguindo-se para as próximas
fases do pregão; que houvesse apuração de conduta da empresa recorrente, por procrastinar e tumultuar
o presente certame, em face da apresentação de recurso protelatório; que as contrarrazões fossem
submetidas à autoridade superior não sobrevindo o entendimento apresentado.
17.
O Pregoeiro, após exame das peças recursais, emitiu decisão (doc. 91) que concluiu em
negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Liserve Serviços E Terceirização
Ltda, mantendo a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli como vencedora do único item no
Pregão nº 110/2019.
18.
Solicitou a apreciação e decisão da Autoridade Superior, mediante prévia oitiva da
Procuradoria Federal.
19

É o relatório.

II
20.
Preliminarmente, julgo necessário tecer algumas considerações. Para tanto, transcrevo
abaixo as regras contidas no edital do PE nº 110/2019 sobre os recursos:
10.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão
(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
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10.2.1Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Coordenação de Licitações da UFPE, com endereço indicado no subitem 22.13 deste
Edital.

A fase recursal, via de regra, é una. Existe linha de entendimento adotada pelo Tribunal
de Contas da União que indica a desnecessidade de reabertura de fase recursal em face da reconsideração
da decisão por parte da comissão de licitação, hipótese que somente seria afastada acaso a procedência do
recurso fosse pautada por fatos novos, vejamos:
21.

TCU - Acórdão 1.788/2003 – Plenário
"45. Caberia então a impetração de novo recurso hierárquico, com direito a novo juízo de retratação
por parte da Comissão de Licitação? Entendo que não. A Comissão, ao julgar o recurso, já havia
analisado as razões dos recorrentes e as contra-razões das empresas que exerceram este direito no
devido tempo. Não faz sentido submeter a Comissão à nova análise sobre a mesma matéria,
considerando que todos os argumentos dos interessados já deveriam estar no processo desde a
fase das contra-razões.
(...)
48. Em qualquer dos casos, entendo que os momentos adequados para as empresas manifestarem
seus argumentos são quando da interposição de recurso e da apresentação de contra-razões,
havendo preclusão do direito de as licitantes praticarem estes atos se não forem observados os
prazos previstos em lei, a não ser que a Administração, ao decidir pela retratação, o faça com base
em fatos novos, contra os quais não se tenha dado oportunidade de defesa aos licitantes, o que
não parece ser o caso em comento, conforme a argumentação dos recorrentes (item 14.1 da
instrução)." [Grifos nossos]

22.
Destaca-se que se aplicam subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.520/02.
23.
Contudo, face a abertura de nova oportunidade para registro de intenção do recurso no
pregão nº 110/2019, após retratação da decisão anterior, foi ponderado pela Administração que houve
uma nova decisão. Ou seja, fato novo ao qual deveria ser concedido aos licitantes oportunidade do
exercício do contraditório e da ampla defesa sobre esse fato, exclusivamente.
24.
A concessão de nova oportunidade recursal não evidencia irregularidade da
Administração, haja vista que o intuito foi assegurar o pleno direito dos licitantes ao contraditório e à
ampla defesa. Contudo, a nova oportunidade de manifestação nos autos não está aberta a todas as
Av. Prof. Morais Rego, 1235, Cidade Universitária, CEP 50.670-901, Recife, Pernambuco
Telefone: (81) 2126.8020, 8021 – Fax (81) 21268032 – Endereço Eletrônico: pg@ufpe.br

4

Continuação do PARECER Nº /2021/PF-UFPE/PGF/AGU

matérias, mas exclusivamente àquelas decorrentes da retratação do pregoeiro. O que merece ser
destacado.
25.
A recorrente, em suas alegações iniciais, se insurge contra a ausência de motivação da
intenção de recurso da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli na fase recursal anterior, em que a
empresa CRIART Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda havia sido declarada vencedora.
26.
Em suas razões argumenta que não houve motivação na manifestação de intenção de
recorrer da empresa Soluções, assim como também não houve na intenção registrada de duas outras
empresas (SERVITIUM EIRELI e PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI), que não tiverem suas
intenções acatadas pelo pregoeiro, sob o argumento de “motivação extremamente genérica”.
27.
Há de se observar que a recorrente se manifesta sobre questão ocorrida em fase recursal
anterior, na qual não apresentou contrarrazões sobre o recurso interposto pela empresa Soluções Serviços
Terceirizados Eireli, limitando-se a interpor recurso contra a empresa CRIART Serviços de Terceirização
de Mão de Obra Ltda, que na época havia sido declarada vencedora.
28.
De fato, houve oportunidade de interposição do recurso no pregão eletrônico,
garantindo-se o direito ao contraditório e a ampla defesa. Naquele momento, a matéria recursal poderia
envolver qualquer fase, aspecto ou ocorrência do procedimento. Naquela oportunidade deveria ter sido
alegado, em sede de contrarrazões, o inconformismo da recorrente ou das demais participantes que se
sentissem lesadas com o acatamento de intenção recursal da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI pelo pregoeiro, o que não aconteceu.
29.
Ocorrida a retratação do pregoeiro e consequentemente a anulação da decisão de
classificação da proposta da empresa CRIART Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda e
classificação da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, não há que se falar em
renovação da oportunidade de recurso em relação às decisões do Pregoeiro proferidas na fase recursal
anterior, eis que essa etapa se consumou, ocorrendo aqui uma verdadeira preclusão temporal
(impossibilidade de se alegar determinado fato por perda do momento oportuno para agir1)
30.
Constatou-se efetivamente, após análise do mérito do recurso, que a intenção registrada
pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI não tinha cunho meramente protelatório,
tanto é que houve retratação da decisão. Portanto, foi acertada a decisão de acatamento desse recurso.
31.
Compreende-se que na nova fase recursal só será cabível discussão em relação à decisão
decorrente da retratação, ou seja, diante do novo ato decisório. Houve, portanto, preclusão quanto às
matérias não arguidas na fase recursal anterior. Se assim não fosse, estaria o processo fadado a uma
sucessão infindável de recursos, tornando o procedimento indesejado e ineficiente.
32.
Ademais, como bem destacou o pregoeiro em suas alegações, conforme art. 11, inciso VII
do Decreto nº 5.450/2005, legislação em vigor à época da abertura da licitação, cabe ao pregoeiro, dentre
outras atribuições, "receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisão”. A decisão de denegação ou deferimento da intenção de recurso cabe
1

Filho, João Trindade Cavalcante. Processo Administrativo. 3ª ed. Bahia: jusPODIVM, 2012, p. 94.
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estritamente ao pregoeiro. Ele é a autoridade máxima nesse quesito, desde que sua análise se limite à
averiguação da falta de preenchimento dos pressupostos recursais. Vejamos o que diz o TCU:
9.4.3. oriente seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de admissibilidade das
intenções de recurso manifestadas pelos licitantes nas sessões públicas (pregão
eletrônico ou presencial), que busquem verificar tão somente a presença dos
pressupostos recursais, ou seja, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse
e motivação, abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do recurso, nos termos do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII, do Decreto nº
3.555/2000 (pregão presencial), e do art. 26, caput, do Decreto nº 5.450/2005 (pregão
eletrônico)”. No mesmo sentido: Acórdão nº 2.488/2020, do Plenário. (TCU, Acórdão nº
339/2010, Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessão de 03.03.2010.)

33.
As empresas que tiveram sua intenção de recurso denegada receberam a devida
motivação do pregoeiro, conforme se extrai da ata da sessão:
Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SERVITIUM EIRELI, CNPJ/CPF: 00558943000134.
Motivo: A empresa apresentou motivação extremamente genérica, não apontando, em termos
objetivos, qual é exatamente a sua irresignação em relação a decisão do Pregoeiro. Portanto, a
intenção será rejeitada com base no subitem 10.2 do edital e no Ac. TCU nº 1.440/2007-P. Restam
ausentes os pressupostos recursais de “interesse” (utilidade/necessidade), “motivação” e
“adequação.
Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI, CNPJ/
CPF: 02633574000122. Motivo: A empresa apresentou motivação extremamente genérica, não
apontando, em termos objetivos, qual é exatamente a sua irresignação em relação a decisão do
Pregoeiro. Portanto, a intenção será rejeitada com base no subitem 10.2 do edital e no Ac. TCU nº
1.440/2007-P. Restam ausentes os pressupostos recursais de “interesse” (utilidade/necessidade),
“motivação” e “adequação.

34.
Caso o pregoeiro, no juízo de admissibilidade, incorresse em aspectos relacionados ao
mérito do recurso, estaria ele excedendo sua competência, o que não ocorreu.
35.
Quanto aos questionamentos sobre a irregularidade na habilitação da empresa soluções,
observam-se transcritas na decisão do pregoeiro explicações fornecidas pela recorrida e pela DLC, bem
como esclarecimentos prestados pelo próprio pregoeiro.
36.
Sobre a inexequibilidade da proposta e planilha de custos, foram abordados todos os
pontos suscitados: sobre planilha do encarregado, cálculo do vale transporte e vale alimentação, itens da
planilha de insumos zerados ou com percentual abaixo e demais questionamentos sobre a exequibilidade
da proposta, conforme análise contábil, pronunciamento da Diretoria de Licitações e Contratos e Sinfra,
bem como pronunciamento anterior da DLC (doc. 58).
37.
Sobre a alegada inexequibilidade da proposta pela recorrente, vale a pena transcrever
trecho do pronunciamento da DLC (doc. 58), emitido em 29/10/2020, citado no parecer do pregoeiro, nos
seguintes termos:
Compreende-se a preocupação do parecerista, porém a inexequibilidade vinculada itens
de materiais e instalações de propriedade da licitante parece irrazoável se entendermos
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que a licitante SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI apresentou o fornecimento dos
dispensers por comodato junto ao fornecedor dos insumos que serão usados nestes
dispensers. Aproximando-se do disposto no §3º o Art. 44 da Lei 8.666/93, a saber:
Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração. (grifo nosso)

No caso em tela, a renuncia à parcela da remuneração, se entendermos como
defendido pela licitante, que a solução apresentada refere-se aos itens de insumos e os
dispensers vinculados, o que não está vedado pela legislação. Caso a licitante
comprometa-se a fornecer os itens consignados no edital e na sua proposta, fato feito
pela licitante recorrente nos docs. 32, 44 e 51, e esta apresenta alternativa factível e usual
no mercado que é o comodato.
Soma-se ainda, o entendimento do TCU exarado através do Acórdão nº 1092/2013Plenário, onde externou, “ a proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem
margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade”, pois, estratégias
comercias podem ser utilizadas por uma empresa para sustentar preços mais vantajosos
à administração, sem por em risco a exequibilidade da proposta, pois, a planilha de
custo e formação de preços apresentada, após diligências atendidas, e aceita pelo
Contador para os itens de insumos com a mão de obra (Trabalhistas, previdenciários,
FGTS), Custos mensais e diários, reposição de profissionais, verbas rescisórias, tributos,
custo indiretos, Lucros, vincula um valor global de R$ 11.446.697,98 (onze milhões
quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos), e mensal de R$ 953.891,50 (novecentos e cinquenta e três mil oitocentos e
noventa e um reais e cinquenta centavos). Sendo o custo mensal dos itens em questão
insignificante frente ao valor mensal da proposta da recorrente, e frente a proposta
aceita, da CRIART, que também apresenta itens zerados para parte dos insumos (itens
10, 29 e 30), significando para estes itens uma diferença de 0,3% entre as propostas.
Outro fator relevante a ser considerado é o de que nem mesmo a licitante que
teve sua proposta aceita, a CRIART, ou as demais desclassificadas valeram-se do
direito de contrarazoar o recurso interposto pela SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS
EIRELI.
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. (Grifos nossos)

38.
É flagrante que a Administração reviu seu entendimento, inclusive sobre
pronunciamentos transcritos pela recorrente em sua peça recursal, proferidos em datas pretéritas
(25/05/2020). Conforme apontou o Diretor de Licitações (doc. 58), nenhuma das empresas
contrarrazoaram o recurso interposto pela SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI na fase recursal
anterior, momento em que tais argumentos iniciais deveriam ser trazidos ao debate.
39.
Observa-se ausente pronunciamento do pregoeiro sobre a solicitação da recorrida acerca
da apuração de conduta da empresa recorrente por procrastinar e tumultuar o presente certame, em face
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da apresentação de recurso protelatório. Infere-se que a questão foi desconsiderada, frente ao
enfrentamento dos pontos suscitados pela recorrente.

III
40.
Deve-se esclarecer que cabe à Procuradoria Federal da UFPE prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos
praticados e de natureza eminentemente técnico-administrativa, à luz do art. 131, da CF/88 e do art. 10
da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002 c/c art. 11, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
41.

Conforme enunciado nº 07, do Manual de boas práticas consultivas da CGU/AGU:
O órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não
jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade.

42.
Compreende-se que as manifestações técnicas contidas no presente processo, inclusive
sobre a exequibilidade da proposta, tenham sido regularmente apuradas pela área técnica do órgão
competente e conferidas pela autoridade responsável pela contratação.
43.
Dessa forma, não cabe ao parecerista analisar itens da planilha, percentuais, cálculos
contábeis, atestar a apresentação/comprovação de documentos ou emitir juízo de valor sobre as soluções
apresentadas e acatadas. Estes são assuntos cujo mérito cabe à Administração, portanto, fogem às
atribuições deste Órgão jurídico.
44.
Tendo em vista a instrução regular do processo, opina-se pelo acatamento do relatório do
pregoeiro que julgou improcedente o recurso da recorrente, mantendo a decisão que aceitou e habilitou a
proposta da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, em ata complementar, para o
único item do pregão eletrônico nº 110/2019.
45.
De acordo com a regra prescrita nos subitens 12.1 e 12.2 do edital, o objeto da licitação
será adjudicado e homologado pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
46.

Encaminho os autos ao Gabinete do Reitor para ciência e deliberação.
Recife, 10 de fevereiro de 2021.
Joaquim R. A. de Carvalho
Procurador-Chefe da PF/UFPE
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