Prezados(as) Senhores(as),
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está realizando processo
licitatório para contratação de Serviço de Vigilância Armada com Sistema
de Ronda Eletrônica para a Universidade, nos seus três campi (Recife,
Caruaru e Vitória de Santo Antão). Para tanto, a UFPE, através da
Superintendência de Segurança Institucional e Diretoria de Licitações e
Contratos, devidamente autorizadas pela Administração Central, encaminha à
Vs.Sas., pesquisa de mercado, através de cotação de preços para o objeto a
ser contratado, no intuito de compor o Processo Licitatório, nas suas exigências
legais. A vossa participação no certame, nesta etapa de levantamento, é muito
importante e para tanto, solicitamos encaminhar até o próximo dia 28 de janeiro
(segunda-feira), cotação de valores com base nos anexos que seguem:
- Convocação (Termo de Referência) com a respectiva estrutura para
a contratação dos serviços.
- Quadro de Postos de Serviço a serem contratados;
- Quadro de insumos a serem utilizados nos respectivos Postos de Serviço;
- Planilhas de Formação de Preços, imprescindíveis à participação no
Processo.
Para vossa participação na chamada, seguem orientações:
As Planilhas deverão ser entregues em papel timbrado e assinadas até o
dia 28 de janeiro (segunda-feira), as 17h, na Superintendência de
Segurança Institucional (SSI/UFPE), localizada na Reitoria da UFPE, na
Cidade Universitária, em Recife-PE (fone: (81) 2126-8013, (81) 99455-6186,
(81) 99233-8169).

Aguardando vossa costumeira atenção e agradecendo antecipadamente o
atendimento à chamada, nos colocamos à disposição para esclarecimentos
necessários.
Atenciosamente,
André Ribeiro
Diretor Administrativo
SSI/UFPE
(81) 99455-6186
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