AO MAGNÍFICO REITOR,

Este é um despacho saneador, que torna sem efeito o despacho
anterior deste pregoeiro inserido no processo no Doc. (91).
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. Contudo, o setor demandante solicitou adiamento da abertura do
certame para o dia 31/03/2020, para que desse tempo de responder os
pedidos de esclarecimento e impugnação.
Em atendimento ao solicitado pelo setor demandante e pelo
Coordenador de licitações, o pregoeiro colocou o aviso de adiamento do
presente pregão, entretanto, por problemas técnicos da equipe não foi
possível inserir no SIDEC (ferramenta utilizada para avisos no Portal
Comprasnet) o evento de adiamento da abertura do certame, o que
resultou na perda do prazo de abertura do certame.
Desta forma para garantir a isonomia e para que não houvesse
prejuízo aos licitantes, ficou acertada a republicação deste certame dando
novo prazo com as respostas aos esclarecimentos e à impugnação de
forma a garantir a transparência do processo.
Em tempo reforçamos que esta licitação será republicada com nova
data e novo número do pregão sem necessidade de retorno à fase de
planejamento da licitação, pois trata-se apenas de republicação para
seguimento da fase externa já aprovada pelo Magnífico Reitor.
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 o feito devem os autos retornar à Coordenação de Licitações.

Em 01/04/2020

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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