À Coordenação de Licitações,
1.

Elaborada a Minuta, conforme solicitado. Como modelo, foi utilizada a minuta padronizada da AGU:
“Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra Atualização: Julho/2020”, conforme especificação do subitem 1.1 do termo de referência. A minuta
encontra-se no Doc. 121.

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.
Por não se tratar de Registro de preços unitários, foram retirados os itens e subitens que tratam sobre o
assunto (realçados em azul no modelo da AGU). Foi inserido o item referente a “Recursos Orçamentários”.

3.

4.

Ainda em conformidade com as disposições do TR e demais intrumentos de planejamento, seguem
observações:
a. Foi informado sobre a não exclusividade de participação exclusiva de ME/EPPs conforme extraido
do TR.
b. Foi dito, ainda, sobre a previsão de licitação por lote único, além de ser informado sobre o modo de
preenchimento da proposta.
c. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, presente no subitem 7.8, foi
estabelecido pela Diretoria de Licitações, conforme despacho-Doc. 119. Excluíram-se informações
relativas a licitações que têm como critério de julgamento o “percentual de desconto”, conforme
previsão do Termo.
d. 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”
e. Informou-se a Convenção Coletiva de Trabalho utilizada, em consonância com a instrução dos
autos. Foi incluída a exigência para habilitação relacionada a ato de registro expedido pelo órgão
competente, conforme TR.
f. Foi informado a respeito da opcionalidade do atestado de vistoria. Foi esclarecido sobre a
declaração de conhecimento das condições locais para execução do objeto
g. Foram incluídas as informações referentes à qualificação técnica, presentes em TR
h. Excluíram-se as informações relacionadas à: subcontratação e à produtividade por não haver
previsão no TR. Foi incluída a previsão de reajustamento, assim como a de garantia de execução.
i. Foi Informado, ainda, a respeito do pagamento pelo fato gerador, conforme Termo de Referencia
j. Retirou-se a previsão de participação de cooperativas e consórcios, conforme Termo, e adicionadas
informações sobre o “Termo de Contrato”
k. Foram excluídos os subitens que citam Nota de empenho como substituta do termo de contrato e as
menções a “ata de registro de preços” ou “outro instrumento equivalente”, pelo fato de ser utilizado
o termo de contrato nesta licitação
l. Seguindo o recomendado em Parecer da Procuradoria (PARECER n. 66/2021/PF-UFPE/PGF/AGU
- PROCESSO n. 23076.024390/2020-70):
• foi excluído o item sobre “o dever, do licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, de comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente (trecho tachado após item 9.17), tendo em vista tratar-se de licitação
por lote único.
• excluido o item relativo a “comprovação de exequibilidade das propostas com preços
próximos ou inferiores ao mínimo estabelecido pelo Ministério da Economia” por não ser
mais aplicável, conforme Parecer.
• acrescidos os itens referentes à cessão de crédito (item 19.1.1 da minuta e respectivos
subitens do Termo do Contrato)
m. Por fim, foram inseridos os anexos da minuta editalícia:
• Termo de referencia e anexos
• Minuta de Termo de Contrato
• Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União
• Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto
• Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração
Pública
• Modelo de Atestado de Vistoria
Os anexos relativos a Planilha de Custos e Formação de Preços-Modelo de Proposta,

n.

declaração de conhecimento, e Modelo de Instrumento de Medição de Resultado – IMR
constam como Anexos do TR. Os demais anexos tachados não são aplicáveis a presente
licitação.
A Portaria de Designação dos Pregoeiros, Membros de Equipe de Apoio e Homologadores da
UFPE consta no Doc. 120.

Seguem os autos para demais providências.
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