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À Coordenação de Planejamento de Compras,
Encaminho os documentos solicitados para verificação e preenchimento da Lista de Verificação.
Abaixo, segue as considerações em relação às exclusões e inclusões dos textos do modelo AGU:
1) Retirada do item 1.1.1 – Não teve a fase de IRP ainda, e o modelo adotado pela UFPE traz a listagem
dos itens com as especificações, quantitativos e valores unitários máximos aceitáveis como Anexo I do
TR.
2) Retirada do item 1.2 – O sistema (SIASG) não permite o desmembramento do quantitativo do item e
nem o remanejamento do quantitativo fracassado. Por isso, para atender a legislação a UFPE cria um
item a parte (item espelho) para aplicar as cotas de ME/EPP.
3) Retirada dos itens 4.2, 6.1.1.1; - Não cabe ao objeto
4) 6.1.6; 11; 12 e 15 – Não cabe ao modelo da contratação
5) Retirada do item 10.1.1 - A cronologia de pagamento a fornecedores por parte da administração deve
observar a legalidade; Julgamento Objetivo; Isonomia; Moralidade e Intangibilidade da Equação
Econômico-financeira. Desta forma, cabe estabelecer o prazo de pagamento de 30 dias no instrumento
convocatório a partir do Termo de Referência, para que as licitantes tenham prévio conhecimento quais
os prazos que a UFPE estabelece para pagamento das suas obrigações de fornecimento. Este prazo,
se deve ao tamanho e complexidade da estrutura administrativa da UFPE, que conta com diversas
unidades gestoras descentralizadas e uma unidade de Pagamento centralizada, demandando um maior
tempo para a liquidação e pagamento das notas fiscais. Soma-se ainda um relevante fato: os eventos
de repasses financeiros do Governo Federal para as Unidades da administração pública, neste
momento, são feitos mensalmente e por vezes em quantitativos inferiores ao orçamento disponibilizado.
Portanto, entendemos ser o prazo de 30 dias razoável e prudente para evitar que se atinja de forma
prejudicial o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
6) Inclusão dos tópicos destacados na minuta do TR: Entendemos que os itens acrescentados são
pertinentes ao objeto licitatório e fundamentais para definir o processo de contratação, de forma clara e
objetiva de acordo com a realidade da Instituição.
No tocante às regras que devem constar no Edital e que não figuram no modelo de Termo de Referência
da AGU, seguem abaixo outros itens a serem incluídos no edital:

1. PROPOSTA
1.1. PROPOSTA DE PREÇO contendo especificação detalhada do item ofertado, informações do
fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado
durante o pregão;

1.2. Para todos os itens constantes nesse TR, durante a análise técnica das propostas dos
licitantes, poderão ser solicitados, caso seja necessário material ilustrativo/prospecto ou
outros documentos que possam comprovar informações acerca do material ofertado, que não
esteja suficientemente clara na proposta. Não serão aceitos materiais escritos em idioma
diverso do Português do Brasil. Além disso:

1.3. Serão aceitos também aqueles obtidos pela Internet, desde que escritos em Português do
Brasil;

1.4. No caso de cópias, somente serão aceitas se totalmente legíveis;
1.5. No caso de catálogo não individual, o item ofertado deve ser facilmente identificado, de forma
a ser possível visualizar modelo/linha/família objetivamente.
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1.7. A não observação destas exigências em até 02 (dois) dias úteis, poderá acarretar em
desclassificação da proposta.

1.8. O parecer técnico será emitido pela Divisão de Planejamento de Compras, telefone: 81
2126.8667, e-mail: dplan.dlog@ufpe.br

2. QUALIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
2.1. Juntamente com a proposta, apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido
por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, que comprove ter o licitante fornecido
ou estar fornecendo, a contento, produto de mesma natureza, compatível em característica,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
2.1.1. Considera-se quantitativo compatível a comprovação de fornecimento de no mínimo
10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados.

Recife, 15 de outubro de 2019.
Ibson Alves de Oliveira
Coordenação de Planejamento de Compras
SIAPE: 1960332
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