À Coordenação de Planejamento de Compras
A/C: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES

Retornam os autos para análise e parecer técnico das
propostas escritas/documentação de habilitação das empresas
abaixo discriminadas, vinculando-se às exigências editalícias,
e seus anexos, concluindo pela aceitação ou recusa de forma
fundamentada da proposta e documentação de habilitação.

ATENÇÃO:
7.6.2.1. A proposta será analisada por comissão/servidor
indicada pelo setor demandante: CPC - PROGEST: E-mail:
dplan.dlog@ufpe.br - Telefone: (81) 3114-4102. 8.6.2.2. Só será
admitida a oferta dos itens 55 ao 58, que possuam a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s):
ventiladores de mesa, coluna e circuladores de ar, nos termos
da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006.
8.6.2.3. Quando diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá
atender aos SUBITEM “acima”, em até 02 (dois) dias úteis, sob
pena de desclassificação da proposta.
8.6.2.4. A comprovação dos registros apresentados poderá ser
checada através de consulta aos sítios oficiais das respectivas
entidades reguladoras.

9.11. Qualificação Técnica
9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens
em características, quantidades e prazos compatíveis com o(s)
item(ns) cotado(s), por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado
(exigência relativa somente aos itens 16 e 17).

9.11.1.1.
Considera-se
“quantitativo
compatível”
a
comprovação de fornecimento de 10% (dez por cento) do
quantitativo total licitado, por item. Poderá haver soma de
atestados, desde que os fornecimentos tenham ocorrido em
um mesmo período de 12 (doze) meses.
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