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edital.dlic@ufpe.br

Re: PROCESSO 23076.040064/2019-83_ Material Medico Hospitalar

De : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>

Qua, 27 de mai de 2020 22:05

Assunto : Re: PROCESSO 23076.040064/2019-83_ Material
Medico Hospitalar
Para : Setor de Elaboração de Edital da, Div. de Licitações
<edital.dlic@ufpe.br>
Prezados,
Informamos que, diante do questionamento da PGF, o processo foi repassado para a
Gestora da ARP decidir pelos recebimentos.
As alterações foram realizadas conforme as orientações (DOC 48) e numa revisão mais
detalhada, foi solicitado que essa obrigação "recebimento definitivo" fosse retirada do
Gestor da ARP e repassada para as Unidades responsáveis pela emissão do empenho
(responsáveis pela execução do orçamento).
Atenciosamente,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "Setor de Elaboração de Edital da, Div. de Licitações" <edital.dlic@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Cc: "Rodrigo Danniel" <rodrigo.danniel@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de maio de 2020 10:55:49
Assunto: PROCESSO 23076.040064/2019-83_ Material Medico Hospitalar
Bom dia,
Após realizar o ajuste na minuta de Edital atendendo ao parecer nº182/2020/PGF, de
02/04/2020 (Doc 45, do processo em pauta) identificamos necessidade de alterar
informação disponível na ATa da minuta tendo em vista a seguinte situação:
1.No momento de revisar o documento identificamos que no TR anterior (Doc 40)
constava como obrigação do gestor o recebimento definitivo (subitem 9.4.1.1.6).. Após o
questionamento da PGF quanto a esclarecer sobre quem seria os servidores responsáveis
pelo recebimento provisório e definitivo foi incluso um novo TR (Doc : 51) e a informação
foi subtraída, não localizamos registro no processo sobre esse ajuste no TR.
2. Foi registrado no novo TR (Doc 51), no subitem 4.4: "Os bens são recebidos
definitivamente pelo servidor responsável pela emissão da NE"
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3.Informo que para adequação da ATA ao TR foi necessário efetuar ajuste na minuta do
Edital (já aprovada pela PGF para publicação) em item não notificado no parecer da PGF
(Doc 45) p/ ajuste pela equipe de edital.
Aguardo posicionamento para dar seguimento á publicação do Edital.
Atenc.
Conceição Barbosa
Coordenação de Licitações
DLC/PROGEST/UFPE
(81) 2126-8662/8187

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=20981&tz=America/Araguaina

2/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
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