À DMC/SINFRA
A/C: MARCILIA VIEIRA DA NOBREGA
Retornam os autos, após realização de diligência solicitada,
para continuidade à análise das propostas escritas abaixo
discriminadas, vinculando-se às exigências editalícias, e seus
anexos, concluindo pela aceitação ou recusa de forma
fundamentada da proposta e documentação de habilitação.

ATENÇÃO:
8.5.2.1. PROPOSTA DE PREÇO contendo especificação
detalhada do item ofertado, informações do fabricante, marca,
modelo e preços atualizados de acordo com o último lance
ofertado durante o pregão;
8.5.2.2. Para todos os itens constantes neste edital, durante a
análise técnica das propostas dos licitantes, poderão ser
solicitados, caso seja necessário material ilustrativo/prospecto
ou outros documentos que possam comprovar informações
acerca do material ofertado, que não esteja suficientemente
clara na proposta.
Não serão aceitos materiais escritos em idioma diverso do
Português do Brasil.
Além disso:
8.5.2.2.1 Serão aceitos também aqueles obtidos pela Internet,
desde que escritos em Português do Brasil;
8.5.2.2.2 No caso de cópias, somente serão aceitas se
totalmente legíveis;
8.5.2.2.3 No caso de catálogo não individual, o item ofertado
deve ser facilmente identificado, de forma a ser possível
visualizar modelo/linha/família objetivamente.
8.5.2.3 O licitante que ofertar produto(s) classificado(s) pelo
INMETRO como “Produtos com Certificação Compulsória”,
conforme
lista
disponível
no
sítio

http://inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp,
deverá apresentar certificado(s) válido(s) para o(s) mesmo(s).
(Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973 e Lei nº 9.933, de 20
de dezembro de 1999).
8.5.2.3.1. A comprovação da referida certificação se dará
através de consulta ao sitio
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp;
8.5.2.3.2. O parecer técnico será emitido por comissão indicada
pela Superintendente de Infraestrutura da UFPE. Contato:
Diretoria de Manutenção e Conservação – DMC/SINFRA, E-mail:
dmc.sinfra@ufpe.br, telefone: (81) 2126-8079

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DILIGENCIADAS:
1- SUL.COM ATACADO E VAREJO, item: 65 - atendeu
2- VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, item: 95 - atendeu.

N.
EMPRE
SAS

EMPRESA

DOC.

01
02

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA – item 65
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI – item 95

132
133

Os itens 01, 04, 05, 06, 22, 23, 35, 38, 42, 43, 72, 74, 75, 96 e os Grupos
G-6 e G-7, serão cancelados por falta de proposta remanescente.
Obs.: foi anexado email da licitante JOSE HELIO FLAVIO VIANA DA SILVA,
remanescente para o item 91, onde a mesma solicita sua desclassificação.
(doc. 131).
Em 24.08.2020

Jorge Olímpio do Nascimento – Pregoeiro
SIAPE N. 1132225
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