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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1015525&Texto=R&prgCod=834249

Resposta 02/03/2020 13:55:44
Obtivemos a seguinte resposta: Referente ao pedido de esclarecimento solicitado pela Empresa CSTEC COMÉRCIO DE
MATERIAIS EIRELL, informamos que: - A aquisição será sem instalação. No item 4.6 do Termo de Referência , onde se lê:
As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h
e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 horas.´ Leia-se: "As entregas
dos produtos deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela
Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 horas".

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1015525&Texto=R&prgCod=834249
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1015525&Texto=T&prgCod=834249

Esclarecimento 02/03/2020 13:55:44
Recebemos os seguintes pedidos de esclarecimentos: A-Após análise do edital do pregão 05/2020, nos surgiu a seguinte
dúvida: 1. Será necessário instalação do equipamento a ser fornecido? Tal dúvida surgiu diante da cláusula 4.6 do Termo de
Referência: "4.6 As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h
e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 horas."
Cabe ressaltar que no objeto da licitação, na cláusula 1.1 do Edital, frisa que tal processo trata-se apenas de aquisição, a
fim de sanar quaisquer subjetividades, estamos apresentando essa solicitação de esclarecimento. "1.1. O objeto da
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de AR CONDICIONADO DE JANELA para atender
as necessidades dos 03 (três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos." B- Referente ao pregão em comento, por não haver em edital
informações acerca da instalação dos equipamentos, entendemos que o objeto será apenas fornecimento de ar condicionado
sem instalação. O entendimento está correto?

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1015525&Texto=T&prgCod=834249
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Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 - ESCLARECIMENTO

De : CSTEC Comercio <cstecvendas@gmail.com>

Seg, 02 de mar de 2020 11:09

Assunto : PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 ESCLARECIMENTO
Para : pregoeiros@ufpe.br
Senhores, bom dia!
Após análise do edital do pregão 05/2020, nos surgiu a seguinte dúvida:
1. Será necessário instalação do equipamento a ser fornecido?
Tal dúvida surgiu diante da cláusula 4.6 do Termo de Referência:
"4.6 As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas
nos
horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota
de
Empenho com antecedência mínima de 72 horas."
Cabe ressaltar que no objeto da licitação, na cláusula 1.1 do Edital, frisa que tal processo
trata-se apenas de aquisição, a fim de sanar quaisquer subjetividades, estamos
apresentando essa solicitação de esclarecimento.
"1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de AR CONDICIONADO DE JANELA para atender as necessidades dos 03
(três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos."
Favor, acusar recebimento do e-mail.
Ficamos no aguardo,
Desde já agradecemos,
ATENCIOSAMENTE
CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI
CNPJ: 30.306.579/0001-86
TEL (21) 3895-2246
MARCIO DA SILVA
SOCIO-GERENTE

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47180&tz=America/Araguaina&xim=1
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pregoeiros@ufpe.br

Re: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 - ESCLARECIMENTO

De : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>

Seg, 02 de mar de 2020 12:16

Assunto : Re: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 ESCLARECIMENTO
Para : Sistema de Pregao, UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Cc : ibson <ibson.alves@ufpe.br>
Boa tarde, Manoel!
Referente ao pedido de esclarecimento solicitado pela Empresa CSTEC COMÉRCIO DE
MATERIAIS EIRELL, informamos que:
- A aquisição será sem instalação.
No item 4.6 do Termo de Referência , onde se lê: As entregas dos produtos
e/ou execução das instalações deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das
14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com
antecedência mínima de 72 horas." Leia-se: "As entregas dos produtos deverão ser
realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade
responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 horas".
Atenciosamente,
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: "thayza wrmarques" <thayza.wrmarques@ufpe.br>, "dplan dlog"
<dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de março de 2020 11:38:49
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 - ESCLARECIMENTO
Prezada Thayza,
A empresa CSTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELLI enviou este pedido de
esclarecimento. Como se trata da questão de instalação, necessito de confirmação, pois,
conforme o edital, eu entendi que sim.
Atenciosamente,
José Manoel Filho
Pregoeoro/UFPE
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47224&tz=America/Araguaina&xim=1
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De: "CSTEC Comercio" <cstecvendas@gmail.com>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de março de 2020 11:09:02
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 - ESCLARECIMENTO
Senhores, bom dia!
Após análise do edital do pregão 05/2020, nos surgiu a seguinte dúvida:
1. Será necessário instalação do equipamento a ser fornecido?
Tal dúvida surgiu diante da cláusula 4.6 do Termo de Referência:
"4.6 As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas
nos
horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota
de
Empenho com antecedência mínima de 72 horas."
Cabe ressaltar que no objeto da licitação, na cláusula 1.1 do Edital, frisa que tal processo
trata-se apenas de aquisição, a fim de sanar quaisquer subjetividades, estamos
apresentando essa solicitação de esclarecimento.
"1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de AR CONDICIONADO DE JANELA para atender as necessidades dos 03
(três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos."
Favor, acusar recebimento do e-mail.
Ficamos no aguardo,
Desde já agradecemos,
ATENCIOSAMENTE
CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI
CNPJ: 30.306.579/0001-86
TEL (21) 3895-2246
MARCIO DA SILVA
SOCIO-GERENTE

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47224&tz=America/Araguaina&xim=1
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