Recife, 06 de julho de 2020.
Ao Magnífico Reitor
Pregão Eletrônico 17/2020
Processo: 23076.052520/2017-76
Assunto: Homologação Processo: 100% digital

Trata-se de processo para contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de limpeza através de sucção de dejetos das fossas sépticas das unidades
acadêmicas e administrativas do Campus Recife, exceto hospital das clínicas, da
Universidade Federal de Pernambuco.
Promovida à adjudicação, conforme Documento nº 49 sugiro a homologação do item
único adjudicado.
O SICAF da empresa que teve sua proposta aceita e habilitada, SANEAPE – Soluções
Ambientais, CNPJ nº: 07.147.056/0001-12, encontra-se no Documento nº 50, como
também constam neste mesmo documento uma Certidão de FGTS com validade até
30/07/2020 e o Balanço de 2018, apesar de sua validade no SICAF ter sido prorrogada
por uma Portaria do Ministério do Planejamento.
Não houve intenção de recurso.
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 Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de
2019.
Atenciosamente,

_____________________________________
Marcos Aurélio C. Paraíso
Pregoeiro/UFPE
SIAPE 1783826

_____________________________________
Jacqueline Nunes Cavalcante
Equipe de Apoio
Administradora
SIAPE 1761044

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 06/07/2020
DESPACHO Nº 21546/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/07/2020 18:30 )
JACQUELINE NUNES CAVALCANTE

(Assinado digitalmente em 08/07/2020 11:36 )
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO

ADMINISTRADOR
1761044

PREGOEIRO
1783826

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
21546, ano: 2020, tipo: DESPACHO, data de emissão: 06/07/2020 e o código de verificação: d457f8448d

