AO MAGNÍFICO REITOR,
Trata o presente processo de licitação visando à aquisição de Material Mobiliário
Escolar (carteiras, cadeiras para laboratórios, quadros etc) para atender as necessidades dos 03
(três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco, conforme processo administrativo nº
23076.029096/2019-28 com abertura prevista para o dia 27/03/20, às 09 horas de Brasília-DF.
Houve 01 (hum) Pedido de Impugnação ao Edital e 02 (dois) Pedidos de
Esclarecimentos tempestivamente, encaminhados ao setor demandante para resposta
conforme documentos números: 79, 80, 81, 82 e 88.
Foi sugerido duas vezes, por este Pregoeiro que vos fala a suspensão do certame
(Docs. 83 e 84), porém em acordo entre a Coordenação da Unidade de Licitações e a
Coordenação de Planejamento de Compras, foi-me solicitado apenas o adiamento para a
terça-feira, dia 31/03/2020 às 09 horas de Brasília-DF (Doc. 86).
Como não houve resposta tempestivamente a tais pedidos e tudo indica que o edital
será alterado, tornou-se prudente o cancelamento dos itens e consequentemente do certame no
Portal Comprasnet.
Em tempo, informo que caso o edital seja alterado, publicaremos a licitação com nova
data de abertura, novo número de pregão e que boa parte do trabalho realizado até aqui não se
perderá.
Considerando que a homologação trata-se da ratificação, pela Autoridade Competente,
dos atos que integram o processo licitatório, sugiro a homologação do Pregão 09/2020.
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.
Após devem os autos retornar à Divisão de Licitações.

Em 31/03/2020

Atenciosamente,
_______________________
Marcos Aurélio C. Paraíso
Assistente em Administração / Pregoeiro
Siape: 1783826

__________________________
Érika Eloênia dos Santos Silva
Assistente em Administração / Equipe de Apoio
Siape 1856412
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