SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
(Processo nº 23076.045526/2020-49)

AO MAGNÍFICO REITOR,

Segue o presente processo de Registro de Preços visando à aquisição de EPI’s para o
Novo Coronavírus para atendimento das necessidades das unidades acadêmicas e administrativas da
UFPE.
O processo nº 23076.045526/2020-49 resultou no Pregão Eletrônico 29/2020 com 67
itens, sendo aceitos e habilitados: 33, fracassados: 17, com intenção de recurso:2 e devido à
urgência na homologação desses itens deixamos “em análise”: 15, para serem retomados no retorno
do certame.
Como dito acima, a licitação teve 02 (duas) intenções de recurso de uma mesma
empresa para os itens: 32 e 33 e ambas foram aceitas por este pregoeiro que vos fala, como também,
foi ofertado prazo estipulado em lei para a Recorrente inserir no sistema suas Razões e os Recorridos
suas Contrarrazões.
Devido à URGÊNCIA na aquisição desses itens, segue o processo para homologação
parcial dos itens adjudicados (que não possuem intenção de recurso).
A Ata de Realização do Pregão consta no Doc. nº 124.
O Resultado por Fornecedor consta no Doc. nº 125.
O Termo de Adjudicação consta no Doc. nº 126.
Segue abaixo a relação das empresas que tiveram suas propostas adjudicadas, os itens
ganhos e o nº do documento onde se encontra os SICAF’s no SIPAC:

Empresa

Doc. nº

Itens

Nurmed

127

05, *32 e 43;

BE Distribuidora

128

07;

Stop Lab

129

08;

Macale

130

10;

Guardian

131

16;

Delca

132

*33;

Sieg Negócios

133

34 e 35;

ZS Têxtil

134

36 e 37;

Norlux

135

40;

PGSA

136

41 e 42;

Portátil Comércio

137

45 ao 55;

Capacholândia

138

56 e 57;

Zan Logística

139

58;

Strafer

140

59;

Alphamed

141

60 e 61;

Promeal

142

65 e 66.

*Itens com intenção de recurso, não podendo ser homologados.

Orientações para verificação do Sicaf:
1) A Certidão que apresentar um * (asterisco) é porque está vencida, porém na próxima folha
terá uma certidão válida, na seguinte ordem: Receitas Federal, Estadual e Municipal etc.;
2) Se o Sicaf não apresentar nenhuma certidão, pode rolar a tela que os senhores as
encontrarão;
3) Como todas as empresas adjudicadas se enquadram em: ME ou EPP, é inexigível a
apresentação do balanço para aquisição de bens de pronta entrega, portanto para este
certame não é exigido;
4) As certidões (TCU, CNJ, PORTAL DA TRASNPARÊNCIA etc.) dos componentes da
sociedade empresarial só são exigidas para o sócio majoritário, isto é, aquele detentor da
maior cota. Apenas uma empresa apresentou os 03 (três sócios) com 33,3333% cada, logo
foram emitidas todas as certidões exigidas em lei de todos eles.
Após o feito devem os autos retornar à Divisão de Licitações para a publicação do
resultado de julgamento e confecção das Atas de Registro de Preço.

Em 20/01/2021.

Atenciosamente,

____________________________
Marcos Aurélio Carvalho Paraíso
Pregoeiro
Siape 1783826
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