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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - PROGEST
OFICIO ELETRONICO Nº 74/2020 - DLC PROGEST (12.69.01)
(Identificador: 202026689)
Nº do Protocolo: 23076.057752/2020-38

Recife-PE, 09 de Outubro de 2020.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - PROGEST

Título: NOTIFICACAO EMPRESA GB COMERCIO PE 07 2020

À empresa
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME.
Aos cuidados do representante
Sr. Adriano Holanda Ferreira
Rua R, Loteamento Parque Montenegro II, nº 171, Prefeito José Walter,
Fortaleza, CE, CEP 60.751-400,
ASSUNTO: Solicita justificativas/esclarecimentos/providências.
1. A Universidade Federal de Pernambuco, neste ato representada pelo Sr. Felippe Augusto de
Albuquerque Rodrigues, Coordenador de Gestão de Contratos/DLC, vem NOTIFICAR a empresa GB COMERCIO
E DISTRIBUICAO LTDA - ME, já qualificada no Pregão Eletrônico nº 07/2020, acerca dos seguintes fatos:
Resumo dos Fatos

Referência Legal /
Edital Contrato

Sanções Correlatas

- A Empresa participou do Pregão
- Edital do Pregão
- Advertência;
Eletrônico nº 07/2020 (Registro de
Eletrônico nº
preços para a eventual aquisição de
07/2020;
- Multa;
MATERIAL ODONTOLÓGICO (resina, cera,
cimento odontológico, filme radiológico,
- Lei nº 8.666/93:
- Suspensão temporária de
entre outros) para atender as necessidades artigos 77, 78
participar de processo licitatório
do Curso de Odontologia, no campus Recife, (incisos I e II), 86 e e impedimento de contratar com
da Universidade Federal de Pernambuco), e 87.
a UFPE, por um prazo não
foi declarada adjudicatária dos itens 06,
superior a dois anos;
10, 14, 47, 53, 54, 55, 140, 142 e não
- Lei nº 10.520/02:
assinou a minuta da Ata de Registro de art. 7º
-Declaração de inidoneidade;
Preços que foi remetida para os seus emails comercial@gbcomercio.com.br e
- Ata de Registro de -Impedimento de Licitar e
financeiro@gbcomercio.com.br.
Preços e seus Anexos contratar com a União, Estados,
- A Licitante respondeu o e-mail, enviando
Distrito Federal ou Municípios
um Ofício com anexos, apresentando
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
recusa justificada para o fornecimento dos
itens 06, 53, 54 e 55, em virtude segundo
- Descredenciamento do SICAF;
o seu representante legal, dos mesmos
terem sofrido demasiada majoração em
seus custos de compra, fato este que
compromete, no atual momento, o equilíbrio
econômico-financeiro do ajuste. Inclusive, é
ressaltado no Ofício, que a proposta de
preços da empresa enviada em
19/03/2020, e com validade para 100
dias, já encontra-se vencida.
- A Adjudicatária no entanto, confirma o
fornecimento para os itens 10, 14, 47,
140 e 142, inclusive, encaminha nova
proposta atualizada, onde se compromete a
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assinar a Ata de Registro de Preços, para o
fornecimento apenas daqueles itens.
2. Tendo em vista os fatos acima elencados, requer-se a imediata regularização da situação, através da
assinatura na Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.do Pregão Eletrônico nº 07/2020.
3. Alertamos sobre o que dispõem o item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e o item 6 da Ata
de Registro de Preço que se referem às sanções previstas para o descumprimento de obrigações pela
Contratada.
4. Por oportuno, informamos que o não atendimento da providência ou o seu atendimento fora das condições
contratuais ensejará instauração de procedimento administrativo específico para o exame dos fatos e eventual
aplicação das sanções previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e os seus anexos, que terá por base a
Lei nº 8.666, de1993, a Lei nº 9.784 de 1999, bem como a legislação correlata, e será processado de acordo
com as seguintes fases: (a) fase preliminar: possibilitar à empresa apresentar justificativas quanto à conduta
que ensejou a abertura do procedimento; (b) fase da defesa prévia: não sendo aceitos os argumentos da
justificativa será aberto prazo para apresentação de defesa prévia (art. 87,§ 2ºda Lei nº 8.666 de 1993); (c)
fase de aplicação da sanção: se os argumentos presentes na defesa não forem suficientes para afastar a sanção
prevista e/ou não forem apresentadas as provas do alegado, a sanção será aplicada pela autoridade competente
com abertura de prazo para recurso administrativo; (d) fase recursal: protocolado o recurso, se não
reconsiderara decisão, a autoridade que aplicou a sanção remeterá o recurso à autoridade imediatamente
superior para análise e decisão sobre o recurso (art. 109,§ 4ºda Lei nº 8.666 de 1993).
5. Solicitamos que a resposta seja realizada por escrito, instruída com documentos que julgar pertinentes e
assinada pelo representante legal da empresa.
6. Assim, fica essa empresa notificada para apresentar providências no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento desta notificação.
7. Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo nº 23076.027190/2019-42, encontram-se à
disposição para vista do interessado, na Divisão de Gestão de Contratos, na DLC/PROGEST, o que não modifica
ou altera o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para providências.

Atenciosamente,

(Autenticado em 09/10/2020 18:57)
FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 2177340
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