11/03/2020

Zimbra

Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

De : licitacao@frantins.com.br
Assunto : Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Qua, 11 de mar de 2020 15:00
1 anexo

Para : pregoeiros@ufpe.br
Prezado Pregoeiro, boa tarde!
Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do
pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.
Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e
unidade de medidas.
Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material
desejado.
Agradeço desde já pela atenção depositada.

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47403&tz=America/Araguaina
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Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

De : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
Assunto : Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Sex, 13 de mar de 2020 10:32
1 anexo

Para : pregoeiros@ufpe.br
Cc : bucofacial <bucofacial@ufpe.br>, Cintia Regina
Tornisiello Katz <cintia@katz.com.br>, dsfeitosa
<dsfeitosa@yahoo.com>, odontopreventiva ufpe
<odontopreventiva.ufpe@gmail.com>, carla
<carla.vivianne@ufpe.br>, dlog <dlog@ufpe.br>,
liliana vieira <liliana.vieira@ufpe.br>, licitacoes
<licitacoes@ufpe.br>
À Coordenação de Licitações
Pregoeiro Jorge,
Informamos que, diante do questionamento do fornecedor, as unidades demandantes e
técnicas solicitaram alterações nas especificações, unidades de medidas e quantitativos
que não são viáveis nesse momento do processo licitatório.
Ressaltamos que as alterações no objeto demandando impactam no preço de referência
dos itens, cotados no momento da elaboração do Termo de Referência.
Dessa forma, solicitamos que no momento da abertura da Licitação os itens
192, 193 e 194 sejam cancelados.
Tal medida se faz necessária para não prejudicar o andamento do processo da licitação
que contempla um total de 214 itens para atender as necessidades urgentes ao curso
de Odontologia da UFPE.
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: "carla" <carla.vivianne@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Cc: "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>, "Cintia Regina Tornisiello Katz"
<cintia@katz.com.br>, "dsfeitosa" <dsfeitosa@yahoo.com>, "odontopreventiva ufpe"
<odontopreventiva.ufpe@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 13 de março de 2020 9:38:54
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
Prezada Thayza,
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47450&tz=America/Araguaina
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Tendo em vista que em resposta ao pedido de esclarecimento do PE 07/2020 houve a
alteração das unidades de medidas e quantitativos dos itens 192, 193 e 194, além da
alteração da descrição do item 194, encaminho para análise.
-Atenciosamente,
Carla Vivianne Santos Silva
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126-7147
---------- Forwarded message --------De: Departamento de Buco-Facial-CCS/UFPE <bucofacial@ufpe.br>
Date: qui., 12 de mar. de 2020 às 17:20
Subject: Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
To: CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA <carla.vivianne@ufpe.br>
Correção do email anterior:
Quanto ao item 192 a especificação é: resina acrílica tipo autopolimerizável, aspecto físico
pó, cor INCOLOR. Quantidade total 20 - unidade frasco com 1 kilo;
Item 193: quanto a especificação é resina acrílica termopolimerizável, líquido. Quantidade
total 5 - unidade frasco com 1 litro;
Item 194: resina acrílica co-polímero autopolimerizável pó, com cor. Quantidade 5 frascos
com 78 gramas na cor 60, 5 frascos com 78 gramas na cor 62, 5 frascos com 78 gramas
na cor 66, 5 frascos com 78 gramas na cor 67. Quantidade total 20 - unidade frasco com
78 gramas.
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos no telefone 2126-8340 / 2126-8822
Atenciosamente,
Profª Zélia de Albuquerque Seixas
VIce-chefe do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial

De: "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>
Para: "CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA" <carla.vivianne@ufpe.br>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de março de 2020 16:39:31
Assunto: Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
Prezada Carla Santos,
Em resposta ao questionamento do fornecedor, informamos que as unidades de medida
são:
Item 192 - BR390460 - Resina acrílica, tipo autopolimerizável, aspecto físico pó, cor
incolor/rosa - FRASCO DE 1KG
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47450&tz=America/Araguaina
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Item 193 - BR390462 - Resina acrílica, tipo termopolimerizável, líquido - FRASCO DE
1000 Mililitro
Item 194 - BR390459 - Resina acrílica, tipo autopolimerizável, aspecto físico pó, com cor
- FRASCO DE 1KG.
Atenciosamente,
HELTON SILVA

De: "CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA" <carla.vivianne@ufpe.br>
Para: "cintia" <cintia@katz.com.br>, "dsfeitosa" <dsfeitosa@yahoo.com>, "bucofacial"
<bucofacial@ufpe.br>, "odontopreventiva ufpe" <odontopreventiva.ufpe@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de março de 2020 11:36:25
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
Prezados,
Encaminho o pedido de esclarecimento de empresa licitante acerca dos itens 192, 193 e 194 da licitação.

“Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de
referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.
Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto
com volume e unidade de medidas.
Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando
o material desejado.”
ITEM

CÓDIGO
CATMAT

192

BR0390460

193

BR0390462

194

BR0390459

ESPECIFICAÇÃO
RESINA ACRÍLICA, TIPO
AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO
FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA
RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO,
TERMOPOLIMERIZÁVEL,
LÍQUIDO
RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO,
AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, COM COR

QTD.
DCOP

100

QTD. DEP.
PRÓTESE

QTD.
TOTAL

20

20

FRASCO C/
500 ML

2

2

UNIDADE

10

110

UNIDADE

UNIDADE

Informo que essa resposta deve ser encaminhada até o dia 13/03/2020, tendo em vista o subitem
23.6 do edital:

“O
pregoeiro
responderá
aosdatapedidos
de esclarecimentos
noeprazo
de
dois
dias
úteis,
contado
da
de
recebimento
do
pedido,
poderá
requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.”

--

Atenciosamente,
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47450&tz=America/Araguaina
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Carla Vivianne Santos Silva
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126-7147
---------- Forwarded message --------De: Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
Date: qui., 12 de mar. de 2020 às 10:33
Subject: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
To: carla <carla.vivianne@ufpe.br>
Carla,
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: Quarta-feira, 11 de março de 2020 15:24:45
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
Senhores, segue pedido de esclarecimeno refrente ao pregão 07/2020, proc.
n.027190/2019-42
Atenciosamente,
Jorge.

De: licitacao@frantins.com.br
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de março de 2020 15:00:58
Assunto: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do
pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47450&tz=America/Araguaina
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Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e
unidade de medidas.
Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material
desejado.

Agradeço desde já pela atenção depositada.

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=47450&tz=America/Araguaina
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1020555&Texto=T&prgCod=835392

Esclarecimento 13/03/2020 11:25:56
Prezado Pregoeiro, boa tarde! Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos. Os itens 192,
193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e unidade de medidas. Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material
desejado. Agradeço desde já pela atenção depositada.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1020555&Texto=T&prgCod=835392
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1020555&Texto=R&prgCod=835392

Resposta 13/03/2020 11:25:56
Senhores, segundo resposta do setor demandante, BUCOFACIAL, informamos que: diante do questionamento do fornecedor, as unidades demandantes e técnicas solicitaram
alterações nas especificações, unidades de medidas e quantitativos que não são viáveis nesse momento do processo licitatório. Ressaltamos que as alterações no objeto demandando
impactam no preço de referência dos itens, cotados no momento da elaboração do Termo de Referência. Dessa forma, solicitamos que no momento da abertura da Licitação os itens
192, 193 e 194 sejam cancelados. Tal medida se faz necessária para não prejudicar o andamento do processo da licitação que contempla um total de 214 itens para atender as
necessidades urgentes ao curso de Odontologia da UFPE.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1020555&Texto=R&prgCod=835392
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