À Coordenação de Licitações,
1.

Elaborada a Minuta, conforme solicitado. Como modelo, foi utilizada a minuta padronizada da
AGU: “Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras - Atualização: Julho/2020”, tendo em vista
tratar-se de licitação para aquisição (por registro de preços), conforme especificação do subitem 1.1
do termo de referência; A minuta encontra-se no Doc. 60.

2.

Os acréscimos/substituições estão em realce e foram inseridos ao modelo para
adequação/complementação, considerando as especificações da UFPE e do objeto a ser licitado, bem
como as informações contidas no TR; As informações que foram suprimidas encontram-se tachadas,
por não serem consideradas aplicáveis ao objeto.

3.

Por se tratar de Registro de preços unitários, foram mantidos os itens e subitens que tratam sobre o
assunto (realçados em azul no modelo da AGU), e consequentemente: Foi exigido o “valor unitário
na proposta” e excluído o item referente a “Recursos Orçamentários” por não ser necessário;

4.

Ainda, em conformidade com as disposições do TR, seguem observações:

a. Por haver órgãos participantes, os termos referentes a eles foram mantidos na minuta do
Edital

b. Foram inseridas as informações sobre os itens de ampla participação, e itens de participação
exclusiva de ME/EPPs dispostas no TR.

c. Foi excluída a previsão de licitação por lote assim como os itens relativos a licitações que
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

têm como critério de julgamento o “percentual de desconto”, conforme previsão do Termo.
Incluíram-se os itens relativos ao Decreto 7.174, de acordo com o previsto no TR.
O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, presente no subitem 7.8, foi
estabelecido pela Diretoria de Licitações, conforme despacho-Doc. 49.
O “modo de disputa aberto” foi o modelo adotado nessa presente licitação, por orientação da
Coordenação de Licitações; portanto, foram excluídos os subitens referentes ao “modo de
disputa aberto e fechado”
Foram incluídas as informações referentes à proposta, presentes em despacho do setor
demandante (Doc. 22)
Excluíram-se as informações relacionadas à: margem de preferência, subcontratação e
reajustamento, por não haver previsão no TR. Foi excluída a previsão de garantia de
execução e incluída a de garantia contratual dos bens.
Os itens de solicitação de amostra e qualificação técnica foram retirados por não haver
previsão de exigência nos autos. Retirou-se, ainda, a prerrogativa de participação de
agricultor familiar e produtor rural e a participação de consórcio conforme Termo.
Não há qualquer indicação no TR que contenha exigência para habilitação relacionada a “ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente”. Assim,
também foi retirada esta exigência
A expressão “Termo de Contrato” foi substituída pela expressão “Nota de Empenho” por se
tratar de um Registro de Preços e não haver previsão de contrato
Por fim, foram inseridos os anexos da minuta editalícia: Anexo I – “Termo de Referencia e
seus anexos” e Anexo II – “Ata de Registro de Preços e seus anexos”.
A Portaria de Designação dos Pregoeiros, Membros de Equipe de Apoio e Homologadores
da UFPE (com a atualização) consta no Doc. 61.

Seguem os autos para demais providências.
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