Ao Gabinete do Reitor
Assunto: Homologação de Pregão Fracassado

Prezados,
Boa noite.
Trata-se do processo nº 23076.059711/2019-21 do qual resultou no Pregão Eletrônico
(PEL) nº 19/2020 em 06 (seis) Grupos (Lotes) na modalidade Registro de Preços para
eventual aquisição de Solução de Projeção Multimídia com Instalação Inclusa para
atender as necessidades dos três campi da UFPE.
Participaram 03 (três) empresas para os Grupos: 01, 02, 03 e 05 e apenas 01 (uma)
empresa para os Grupos: 04 e 06, da seguinte forma:
SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VIXBOT
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA E DATAGOV para os Grupos: 01, 02, 03 e 05 e
apenas a DATAGOV para os Grupos: 04 e 06.
Ao final da fase de lances tivemos a seguinte ordem de classificação para os Grupos 01,
02, 03 e 05:
1º lugar) SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA sendo
convocada a enviar proposta;
2º lugar) VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA;
3º lugar) DATAGOV.
E consequentemente apenas a Datagov participou dos Grupos: 04 e 06, sendo
convocada a enviar proposta.
Após o envio das propostas ao setor demandante para análise e emissão de parecer
técnico, TODAS as licitantes foram reprovadas conforme docs. nº 142 e nº 143.
Desta forma tivemos de imediato os Grupos: 04 e 06 fracassados visto que só tivemos
uma licitante participante, conforme Termo de Adjudicação acostado nos autos sob o
nº 182.
Daí convocamos a 2ª colocada dos Grupos: 01, 02, 03 e 05, ou seja, a empresa VIXBOT
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
Após o envio dessa proposta ao setor demandante para análise e emissão de parecer
técnico, obtivemos a resposta positiva, isto é, a proposta da VIXBOT SOLUÇÕES EM
INFORMÁTICA LTDA foi aprovada para os Grupos: 01, 02, 03 e 05.
Ao aceitarmos e habilitarmos a referida empresa, demos como de costume, mais de 30
minutos para o registro da Intenção de Recurso e, para surpresa nossa, a empresa que

ficou em 1º lugar após a fase de lances, SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA registrou tal intenção.
Demos o prazo estipulado em lei e, tempestivamente, a SEAL TELECOM COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (Recorrente) inseriu no sistema Comprasnet
as suas Razões Recursais conforme docs. nº 159 a 162 (apesar de 04 recursos, todos são
iguais).
Também dentro do prazo legal a empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
(Recorrida) apresentou suas Contrarrazões, conforme docs. nº 163 a 166 (apesar de 04
contrarrazões, todas são iguais).
Por se tratar de questões técnicas encaminhamos os Recursos e as Contrarrazões
apresentadas para o setor demandante (Coordenação de Manutenção de Infraestrutura
Computacional) se pronunciar e este se manifestou a favor do Recurso, dando-o como
PROCEDENTE, conforme doc. nº 172.
Por se tratar de questões técnicas, este Pregoeiro que vos fala acompanhou a decisão
do setor demandante e julgou o Recurso como PROCEDENTE, desclassificando a 2ª
colocada VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (Recorrida) e retornando à fase de
aceitação para a convocação da 3ª e última colocada, a Datagov, gerando assim uma Ata
Complementar conforme doc. nº 180.
Após o retorno de fase, convocamos a Datagov para o envio de proposta para os Grupos:
01, 02, 03 e 05 e ela nos enviou tempestivamente.
Como de praxe, enviamos ao setor demandante para emissão de parecer técnico e para
surpresa nossa, a Datagov também foi reprovada tecnicamente e, consequentemente
os Grupos: 01, 02, 03 e 05 resultaram FRACASSADOS.
Seguindo os trâmites legais, demos mais de 30 minutos para o registro de intenção de
recurso e após o passar do tempo, verificamos que NÃO HOUVE.
Desta forma concluímos que todos os participantes concordaram com o cancelamento
dos grupos e esperarão a publicação de um novo certame.
Como no início houve a interposição de recurso para os grupos: 01, 02, 03 e 05, este
pregoeiro que vos fala não consegue adjudicá-los, ficando a cargo da Autoridade
Competente conforme Art. 13, Incisos V e VI da Lei 10.024/2019 que tem a seguinte
redação:
Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas
no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação:
I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
(...)
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI - homologar o resultado da licitação; e
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. (grifos nossos)
Para melhor instrução processual, segue abaixo a relação dos documentos e suas
respectivas localizações para uma eventual consulta e auxílio na tomada de decisão:

Nº do Documento
179
180
181
182
183

Descrição
Ata de Realização do Pregão
Ata Complementar do Pregão
Resultado por Fornecedor
Termo de Adjudicação dos Grupos: 04 e 06
Termo de Julgamento de Recursos

Para finalizar, seguem os autos para adjudicação e homologação do pregão 19/2020,
fracassado.
Após o feito, favor enviar à Coordenação de Licitações – CL para publicação do ato e
demais providências.

Atenciosamente e muito grato,

Marcos Aurélio C. Paraíso
Pregoeiro

Érika Eloênia dos S. Silva
Equipe de Apoio
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