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pregoeiros@ufpe.br

Re: PE 07/2020

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

Qua, 17 de jun de 2020 10:04

Assunto : Re: PE 07/2020
Para : Sistema de Pregao, UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Cc : dlog progest <dlog.progest@ufpe.br>
Bom dia, Jorge!
Depois de muita cobrança, o demandante retornou ontem o processo para CPC.
No entanto, a análise estava bastante confusa, separadas por e-mail dos dois
departamentos do Curso de Odontologia e sem fundamentação da recusa dos itens.
Por isso, devolvi o processo para que o Servidor Helton, responsável pela emissão do
parecer técnico, para elaboração de um documento consolidado e fundamentado.
Em cópia, a Diretora de Logística, responsável pelo acompanhamento desse processo.
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: "Sistema de Pregao, UFPE" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 17 de junho de 2020 9:50:20
Assunto: PE 07/2020
Bom dia!
Alguém sabe informar se tem previsão de retorno das análises das propostas do pregão
07/2020 - Odonto?
Atenciosamente,
Jorge.

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=50874&tz=America/Araguaina&xim=1
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pregoeiros@ufpe.br

[URGENTE] Pregão Eletrônico nº 07/2020, processo 027190/2019-42 - Material
Odontológico

De : Dlog progest <dlog.progest@ufpe.br>

Seg, 29 de jun de 2020 18:16

Assunto : [URGENTE] Pregão Eletrônico nº 07/2020, processo
027190/2019-42 - Material Odontológico
Para : Departamento de Odontologia Preventiva
<odontopreventiva.ufpe@gmail.com>, Dep. de
Prótese e Cirurgia Buco-Facial
<bucofacial@ufpe.br>, natally silva
<natally.silva@ufpe.br>, HELTON FELIPE MARCAL
DA SILVA <helton.silva@ufpe.br>
Cc : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>,
pregoeiros@ufpe.br, LILIANA VIEIRA DE BARROS
<liliana.vieira@ufpe.br>
Ao Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial e Departamento de Clínica
e Odontologia Preventiva
Referente ao processo licitatório de Material Odontológico, Pregão Eletrônico nº 07/2020,
processo 23076.027190/2019-42, venho externalizar minha preocupação e fazer algumas
considerações:
1. O processo está na fase de análise de propostas pelo demandante desde o dia
04/05/2020, data que foi encaminhado ao Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial
para este fim.
2. Após contatos por telefone, whatsapp e e-mail com ambos os departamentos, no dia
05/06/2020 o processo foi enviado a esta Diretoria com a análise das propostas. Após a
análise dos documentos, o processo foi retornado e solicitada a emissão de parecer
consolidado de análise das propostas, constando: Identificação da empresa, os
respectivos itens ofertados por ela, se eles atendem ou não ao edital. Se não atendem,
especificar qual exigência do edital não foi atendida (documentação, especificação etc) de
forma fundamentada. A análise técnica deve se basear nas especificações elaboradas e
revisadas pelo setor demandante e técnico (Departamento de Prótese e Cirurgia Buco
Facial e Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva). Todos os itens devem ser
aceitos ou não em critérios técnicos, previamente estabelecidos pela Administração,
independente da necessidade atual do item ou de recomendações de marcas. Se o
material ofertado atender a especificação do item em sua plenitude e estiver
acompanhado da documentação solicitada deve ser aceito, se não atender deve ser
indicada pontualmente qual exigência não foi atendida (Despacho Nº 31080 / 2020 - CPC
PROGEST do processo).
3. Reforço que a análise das propostas deve vim consolidada e fundamentada, e consta
nos autos do processo licitatório que o servidor Helton Felipe Marcal da Silva é o
responsável pela análise das propostas enviadas pelos licitante (documento 13 do
processo).

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=51187&tz=America/Araguaina&xim=1
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4. Importante destacar que, conforme edital de licitação, as propostas têm validade de 90
dias, e que após isso os fornecedores não são obrigados a fornecer o item que se
comprometeram.
5. Ainda, devido ao período de pandemia, os preços dos itens sofreram aumento no
mercado, o que pode dificultar a negociação junto ao fornecedor, e quanto maior a
celeridade na resposta, mais fácil de conseguirmos manter o preço conforme proposta
inicial.
6. Estamos na fase final do processo de licitação e sabemos da importância desses
materiais para o curso de Odontologia.
7. Assim, para viabilizar as atas de registro de preços, precisamos que o
processo retorne URGENTE com a devida análise das propostas, correndo o
risco do processo licitatório ser prejudicado.
Reintero minha disponibilidade para que possamos resolver o quanto antes esta
pendência, via e-mail, whatsapp ou ligação (o número 2126-7699 é whatsapp e recebe
ligações pelo aplicativo e meu número pessoal é o (81) 99728-5426).
Certa da compreensão, aguardo retorno.
-Atenciosamente,
Maria da Conceição Couto da Silva
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST
Diretoria de Logística - DLOG
Fone e WhatsApp Business: +55 81 2126-7699

---------- Forwarded message --------De: Dlog progest <dlog.progest@ufpe.br>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 14:56
Subject: Fwd: Consulta chefias - admissão de produtos em Ata de Pregão 07/2020
To: <bucofacial@ufpe.br>, <revamelo@yahoo.com>
Cc: HELTON FELIPE MARCAL DA SILVA <helton.silva@ufpe.br>
Ao Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial
Solicito a gentileza do retorno quanto a análise das propostas referente ao processo
licitatório de Material Odontológico, Pregão Eletrônico nº 07/2020. As propostas foram
enviadas anteriormente, conforme e-mails abaixo, pelo servidor Helton Marçal,
responsável pela emissão do parecer após a confirmação da habilitação das propostas
juntos aos departamentos demandantes.
Tentei comunicação por mensagem via WhatsApp com o Sr. Ricardo Eugenio no dia de
ontem, bem como por ligações no dia de ontem e hoje, porém todas sem sucesso.
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=51187&tz=America/Araguaina&xim=1
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Estamos na fase final do processo de licitação e sabemos da importância desses materiais
para o curso de Odontologia. Assim, para viabilizar as atas de registro de preços,
precisamos que o processo retorne urgente com a análise das propostas.
Reforço minha disponibilidade para que possamos resolver o quanto antes esta
pendência, via e-mail, WhatsApp ou ligação (o número 2126-7699 é WhatsApp e recebe
ligações pelo aplicativo).
Certa da compreensão, aguardo retorno.

-Atenciosamente,
Maria da Conceição Couto da Silva
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST
Diretoria de Logística - DLOG
Fone e WhatsApp Business: +55 81 2126-7699

---------- Forwarded message --------De: HELTON FELIPE MARCAL DA SILVA <helton.silva@ufpe.br>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 11:32
Subject: Fwd: Consulta chefias - admissão de produtos em Ata de Pregão 07/2020
To: <dlog.progest@ufpe.br>
Prezada Conceição,
Segue para conhecimento.
Qualquer esclarecimento estou a disposição.
Atenciosamente,
Helton Silva
98703-7483
---------- Forwarded message --------De: HELTON FELIPE MARCAL DA SILVA <helton.silva@ufpe.br>
Date: ter, 2 de jun de 2020 06:46
Subject: Re: Consulta chefias - admissão de produtos em Ata de Pregão 07/2020
To: Departamento de Buco-Facial-CCS/UFPE <bucofacial@ufpe.br>
Prezados,
Caso não tenha nenhuma objeção nos produtos ofertados nas propostas comerciais, favor
manifestar aceite.
Já contamos com a aprovação do DCOP e aguardo DPCBF para emissão do parecer até
04/06/2020.
Qualquer recomendação ou dúvidas estou a disposição.
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=51187&tz=America/Araguaina&xim=1
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Helton Silva
Em qui, 14 de mai de 2020 07:54, Departamento de Buco-Facial-CCS/UFPE
<bucofacial@ufpe.br> escreveu:
De ordem do Prof. Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo, chefe do Departamento,
solicitamos o envio do documento em outra extensão, pois estamos com dificuldade
para abrir o documento e mesmo quando conseguimos abri-lo, os links não permitem o
acesso.
Atenciosamente,
Natally Maria de Oliveira e Silva
Secretária do Departamento

De: "HELTON FELIPE MARCAL DA SILVA" <helton.silva@ufpe.br>
Para: "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>, "preventivaodonto ufpe"
<preventivaodonto.ufpe@gmail.com>
Enviadas: Segunda-feira, 11 de maio de 2020 13:49:08
Assunto: Consulta chefias - admissão de produtos em Ata de Pregão 07/2020
Após a análise documental das propostas comerciais de 13 empresas ofertantes, faz-se
necessário uma averiguação junto aos chefes de departamento quanto a admissão dos
produtos.
Segue em anexo documento com as referências de Marca/Fabricante junto a descrição
de cada item.
É a oportunidade de eleger quais os produtos adequados para utilização de materiais
com o mínimo de qualidade desejada.
Caso haja alguma objeção ao produto listado, solicito que justifique a não aceitação
para substituir o inadequado logo em seguida.
Sugiro que se faça consulta aos professores coordenadores de disciplina, técnicos e
enfermeiros quanto a análise destas justificativas.
Vamos juntos habilitar a melhor qualidade de produtos ao Curso de Odontologia.
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Atenciosamente,
HELTON SILVA
98703-7483

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=51187&tz=America/Araguaina&xim=1
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