SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Ao Magnífico Reitor,
Pregão Eletrônico 04/2021
Processo: 23076.006868/2020-95
Assunto: Licitação. Homologação.
Recife, 28 de abril de 2021.

Trata o presente processo de registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para eventual
aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) e Órgãos Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Promovida à adjudicação, conforme Termo doc. 135, sugiro a homologação dos itens adjudicados.
Os SICAF’s das empresas que tiveram suas propostas aceitas e habilitadas encontram-se doc. 127 - 132

Houve registro de intenção de recursos, porém, após decorrido o prazo para apresentação de recurso, o
licitante declinou, e não incluiu seu recurso no Sistema Comprasnet dentro do prazo estabelecido em Lei, doc. 137.

A ata de realização do pregão e o resultado por fornecedor encontram-se doc. 133-134, respectivamente,
como também no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, através do link: gestor de compras > consultas >
pregões > atas/anexos.

Considerando a CI-PGF nº 283/2012, a homologação de licitações deve ser realizada pela autoridade
superior, Magnífico Reitor, independente da audiência da Procuradoria, salvo as situações nas quais, a juízo do
Gabinete, mereçam atenção da Procuradoria.
A SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação disponibilizou uma ferramenta para formação
de CADASTRO DE RESERVA com o objetivo de registrar os licitantes que aceitarem cotar os bens/serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor, atendendo ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892 de 2013. Desta forma, a
convocação será feita no momento da HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente.

Após a homologação devem os autos retornar à Divisão de Licitações para publicação do resultado de
julgamento conforme exige artigo 30, inciso XII, “b”, do Decreto 5.450/2005.

Atenciosamente,
_________________________________________

Jorge Olimpio do Nascimento
Pregoeiro/UFPE
SIAPE 1132225
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