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

Ao Magnífico Reitor,

Pregão Eletrônico 04/2020
Processo: 23076.037159/2019-10
Assunto: Licitação. Homologação.
Recife, 13 de março de 2020.

Trata o presente processo de registro de preços para eventual aquisição, através de
empresa especializada no fornecimento, de EXTINTORES PORTÁTEIS, SUPORTES E ITENS
DE SINALIZAÇÃO (extintor de água pressurizada AP 10L, extintor de pó químico seco (PQS)
4Kg, extintor gás carbônico (CO2) 6Kg, fita de sinalização vermelha, placa para sinalização
(CO2, PQS e AP), suporte para piso (CO2, PQS e AP)etc.) para atender as necessidades dos
03 (três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco e do Comando do Exército – Base
Administrativa do Curado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Transcrevendo o artigo 7º da Lei 10520/2002:
Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais.
Observe que o dispositivo legal narra que o licitante “ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito federal ou Município”. A expressão “ou” indica desunião, separação. Desta
forma, concluímos que a sanção terá efeito tão somente no ente federativo que a aplicou.
O TCU, por meio de seus julgados mais recentes, entende que as sanções administrativas
contidas no art. 87, III da Lei n. 8.666/1993 e art. 7º da Lei n. 10.520/2002 são de caráter restrito
ao órgão licitante (Acórdãos: 2.081/2014-TCU-Plenário e pela unidade instrutiva, como, por
exemplo, os Acórdãos 3.243/2012, 3.439/2012, 3.465/2012, 408/2013, 739/2013, 842/2013,
1.006/2013, 1.017/2013, 2.073/2013, 2.242/2013, 2.556/2013 e 1.457/2014).
Acerca do assunto, o jurista Marçal Justen Filho leciona:
“Portanto, um sujeito punido no âmbito de um município não teria afastada sua idoneidade para
participar de licitação promovida no órbita de outro ente federal.” (in Pregão – Comentários à
Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 5º Ed, São Paulo: Dialética, 2009, p. 252).

Logo, diante do exposto, os itens 4, 5 e 6 da empresa ITACA EIRELI, não encontram
impedimento de serem homologados pela UFPE.
Considerando a CI-PGF nº 283/2012, a homologação de licitações deve ser realizada
pela autoridade superior, Magnífico Reitor, independente da audiência da Procuradoria, salvo
as situações nas quais, a juízo do Gabinete, mereçam atenção da Procuradoria.

A SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação disponibilizou uma
ferramenta para formação de CADASTRO DE RESERVA com o objetivo de registrar os
licitantes que aceitarem cotar os bens/serviços com preços iguais aos do licitante vencedor,
atendendo ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892 de 2013. Desta forma, a convocação
será feita no momento da HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente.

Após a homologação devem os autos retornar à Divisão de Licitações para publicação
do resultado de julgamento conforme exige artigo 8º, inciso XIII, “c”, do Decreto 10.024/2019.

Atenciosamente,

Jorge Olímpio do Nascimento
Pregoeiro/UFPE
SIAPE 1132221
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