28/01/2020

Zimbra

Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

Fwd: Dúvidas

De : IBSON ALVES DE OLIVEIRA <ibson.alves@ufpe.br> Seg, 27 de jan de 2020 14:46
Jorge
Assunto : Fwd: Dúvidas
1 anexo

Para : pregoeiros@ufpe.br
Cc : dplan dlog <dplan.dlog@ufpe.br>
Prezado Jorge,
Boa tarde!
“...Referente ao Pregão nº 04/2020, aquisição de extintores, para o dia 10/02/2020.
Solicitamos informações quanto ao assunto:
Comparação dos valores dos extintores tipo pó quimico seco (pqs) bc:
pó 4kg
pó 6kg
pó 4kg
pó 8kg

R$ 148,99*
R$ 113,72
R$ 80,02
R$ 106,28*

pó 4kg

1 - Por que existem 2 valores distintos de extintor de
, se todos são bc?
2 - Os valores dos extintores de pó, de menor peso é superior ao de maior peso, se compararmos o valor
de pó bc de 4kg* é muito superior ao de pó bc de 8kg*, deve estar havendo informações erradas neste
ponto.
Favor analisar e nos responder se vai ser suspenso por conta dessa diferença o edital acima descrito.
Prevenção Industrial Eireli-EPP
CNPJ: 41.057.233/0001-08...”

Em resposta ao questionamento acima se esclarece:
1 – É preciso observar que os extintores de pó químico seco (PQS) são de classes
diferentes, conforme especificações do ANEXO I do Edital; sendo alguns da classe ABC e
outros da classe BC, o que não foi percebido pela licitante:
Os itens 07, 08 e 09 são extintores de 04kg ABC e na pesquisa de mercado chegou-se
ao preço médio de R$148,99;
Os itens 10, 11 e 12 são extintores de 06kg ABC e na pesquisa de mercado chegou-se
ao preço médio de R$137,79;
Os itens 13, 14 e 15 são extintores de 06kg BC e na pesquisa de mercado chegou-se ao
preço médio de R$113,72;
Os itens 16, 17 e 18 são extintores de 04kg BC e na pesquisa de mercado chegou-se ao
preço médio de R$80,02;
Os itens 19, 20 e 21 são extintores de 08kg BC e na pesquisa de mercado chegou-se ao
preço médio de R$106,28;
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2 – Conforme pode ser observado acima (dados extraídos do ANEXO I do Edital), o valor
médio estimado na pesquisa de mercado para o extintor de 04kg BC foi de R$80,02 e o
valor médio estimado na pesquisa de mercado para o de 08kg BC foi de R$106,28,
portanto não há, neste caso, um valor maior do extintor de menor peso em referência ao
de maior peso da mesma classe BC, conforme alegou a licitante.
Não obstante a isso, se esclarece que o valor médio estimado é composto por pelo
menos 03 (três) preços pesquisados no mercado, e que o resultado desta pesquisa nem
sempre será que "o de menor peso terá sempre valor médio inferior ao de maior peso”,
pois com a variação de preços praticados pelos diversos fornecedores do mercado esses
resultados podem ser diferentes, situação que ocorreu, por exemplo, em relação aos
extintores de 04kg ABC R$148,99 (itens 07, 08 e 09) e aos extintores 06kg ABC
R$137,79 (itens 10, 11 e 12), onde o valor médio do extintor de 04kg foi superior ao valor
médio do extintor de 06kg; entretanto refletem a realidade do que se encontrou no
mercado durante a pesquisa realizada.
Por fim, as pesquisas de preços bem como todas as demais etapas do processo
obedecem à legislação pertinente em vigência, não havendo que se falar, portanto, em
modificação do processo ou suspensão da licitação.
Atc.;
Ibson Alves
Coordenação de Planejamento de Compras - UFPE
81 2126-8667
Em seg., 27 de jan. de 2020 às 11:22, Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
escreveu:
Ibson, segue questionamento.
Att,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "Sistema de Pregao, UFPE" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 11:18:07
Assunto: Fwd: Dúvidas
Segue pedido de esclarecimento do PE 04/2020
Jorge - Pregoeiro
De: "prevencao" <prevencao@prevencao.ind.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 9:30:45
Assunto: Dúvidas
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Bom dia Sr. Pregoeiro,

Referente ao Pregão nº 04/2020, aquisição de extintores, para o dia 10/02/2020.

Solicitamos informações quanto ao assunto:
Comparação dos valores dos extintores tipo pó quimico seco (pqs) bc:

pó

4kg

R$ 148,99*

pó

6kg

R$ 113,72

pó 4kg
pó 8kg

R$

80,02

R$ 106,28*

1 - Por que existem 2 valores distintos de extintor de pó 4kg, se todos são bc?
2 - Os valores dos extintores de pó, de menor peso é superior ao de maior peso, se
compararmos o valor de pó bc de 4kg* é muito superior ao de pó bc de 8kg*, deve
estar havendo informações erradas neste ponto.

Favor analisar e nos responder se vai ser suspenso por conta dessa diferença o edital
acima descrito.

Prevenção Industrial Eireli-EPP
CNPJ: 41.057.233/0001-08

Atenciosamente,

FÉRIAS COLETIVAS
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=46541&tz=America/Araguaina&xim=1
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- 21/02 a 01/03/2020: Prevenção em férias coletivas;
- 02/03/2020: Retorno às atividades.
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