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 Recife, 21 de agosto de 2018. 

OFÍCIO CIRCULAR COLI Nº 17/2018 

 

Prezadas Senhoras e Senhores, 

 

Em conformidade com o estabelecido na Quarta Ata da Sessão Pública do dia 
13/08/2018 da sessão do Pregão (Presencial) nº 12/2018 – Processo Licitatório nº 32/2018, 
comunicamos que a retomada da sessão da referida licitação ocorrerá no dia 23/08/2018 
(quinta-feira) às 9 (nove) horas, na Sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Na sessão, ora informada, o Pregoeiro emitirá as seguintes decisões:  

a) Fará a aceitabilidade final da proposta de preços ajustada aos valores finais, após a fase de 
disputa, da empresa Soll Serviços, Obras e Locações Ltda.; 

b) Abertura do envelope com os documentos de habilitação apresentado pela empresa Soll 
Serviços, Obras e Locações Ltda.; 

c) Na referida sessão, não haverá o julgamento dos documentos de habilitação motivo pelo que 
a sessão será suspensa para decisão posterior; 

d) Uma vez que a sessão será suspensa, os documentos de habilitação da empresa Soll Serviços, 
Obras e Locações Ltda. serão escaneados e disponibilizado no endereço eletrônico 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/licitacoes-anexos para consulta de todos os 
interessados; 

e) Posteriormente, será convocada uma nova sessão para julgamento da habilitação e 
oportunidade para os licitantes manifestarem a intenção de recursos. 

Por conseguinte, as empresas que não estiverem presentes nesta sessão pública não 
serão prejudicadas, ou seja, terão a oportunidade de tomarem conhecimento de toda 
documentação de habilitação da empresa. Da mesma forma, não haverá prejuízo à manifestação 
de intenção de recurso, visto que o julgamento da habilitação ocorrerá em momento posterior, 
quando de uma nova sessão, instante em que será concedido o direito previsto no art. 4º, inciso 
XVIII, da Lei nº 10.520/02.  

 

Cordialmente, 

 
JOSÉ VIEIRA DE SANTANA 

Pregoeiro 
 
À 
Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda. (comercial.publico@appaempregos.com.br) 
Criart Serviços de Terceirização de Mão de obra Ltda. (licitacao@criart-ce.com.br) 
Edserv Locações e Serviços Ambientais EIRELI-ME (edserv.adm@outlook.com) 
Jaguari Empreendimentos EIRELI-ME (jaguariltda@hotmail.com; jrperola01@hotmail.com) 
Lemon Terceirização e Serviços Ltda. (contato@lemonterceirizacao.com.br) 
Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (licitacoes@lideranca.com.br; 
sabrina.queiroz@lideranca.com.br) 
Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. (consmaranata@hotmail.com; 
maranataem@hotmail.com) 
Multserv Manutenção Predial Ltda. (comercial@multserv.com; betaaferreira@gmail.com) 
Pernambuco Conservadora EIRELI (peconservadora@gmail.com; 
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pernambuco.conservadora@hotmail.com; administração@percons.com.br; 
aproliveira31@hotmail.com) 
Prime Locação de Mão de Obra e Terceirização de Serviços Ltda.-EPP 
(prime.ltda@hotmial.com) 
PRM Serviços e Mão de Obra Especializada EIRELI (comercial@prmservicos.com.br; 
juridico@prmservicos.com.br) 
RL Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda. (rlservicosmaodeobra@gmail.com) 
RM Terceirização Ltda. (rmterceirizacao@hotmail.com) 
RP Nasto Serviços de Mão de Obra EIRELI-ME (rpnasto1@gmail.com) 
Soll Serviços, Obras e Locações Ltda. (soll@soll.eng.br) 
Terceiro Setor Ltda. (adm_terceirosetor@hotmail.com) 
Topservice Terceirização EIRELI (topservice@topserviceterceirizacao.com.br; 
contratos@topserviceterceirizacao.com.br) 
Ultra Serv Terceirizações em Serviços e Mão de Obra EIRELI-ME 
(contato@ultraservterceirizacao.com.br; ultraserv.adm@gmail.com; 
ultraserv.comercial@gmail.com) 
Unika Terceirização de Serviços EIRELI-EPP (contato@unikaservicos.com.br) 
Zelo Locação de Mão de Obra EIRELI (zelopb@gmail.com; zelopblicitacao@gmail.com) 
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