13/10/2020

E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Fwd: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>

Fwd: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
2 mensagens
ORÇAMENTO - CAF <dafpcu@gmail.com>
Para: orcamento.cafsinfra@ufpe.br

8 de outubro de 2020 12:41

---------- Forwarded message --------De: ORÇAMENTO - CAF <dafpcu@gmail.com>
Date: seg., 17 de fev. de 2020 às 13:28
Subject: Fwd: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
To: CAF Sinfra <caf.sinfra@ufpe.br>

Almoxarifado.
---------- Forwarded message --------De: Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>
Date: sex., 14 de fev. de 2020 às 15:39
Subject: Fwd: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
To: ORÇAMENTO - CAF <dafpcu@gmail.com>
Cc: Agostinha Vital <agostinha.vital@grupopreserveliserve.com.br>
Prezada Sra. Suellen Cardoso,,
Boa tarde!
Conforme sua solicitação, segue nossa carta proposta para serviços de almoxarifado, para atender as necessidades da
UFPE na cidade de Recife/PE.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,
Atenciosamente.

---------- Forwarded message --------De: Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>
Date: qua., 29 de jan. de 2020 às 16:06
Subject: Fwd: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
To: Agostinha Vital <agostinha.vital@grupopreserveliserve.com.br>

https://mail.google.com/mail/u/5?ik=4b78445c61&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680000392758543546&simpl=msg-f%3A16800003927…
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---------- Forwarded message --------De: ORÇAMENTO - CAF <dafpcu@gmail.com>
Date: qua., 29 de jan. de 2020 às 15:47
Subject: COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
To:
Caro Fornecedor,
Solicitamos encarecidamente, a COTAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO para a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, CNPJ 24.134.488/0001-08 que está em fase de planejamento de contratação de serviço.

Seguem em anexo um documento com as especificações técnicas e a planilha para preenchimento da proposta.

O formulário da proposta deve ser preenchido com o próprio timbre, CNPJ da empresa, datar e assinar;
Aguardamos envio do orçamento até a data 14/02/2020.

Por Favor confirmar recebimento da proposta.
Desde já agradecemos e ficamos a disposição para esclarecimento do preenchimento da planilha.

Atenciosamente,
Suellen Cardoso.

--

Coordenação Administrativa e Financeira

Superintendência de Infraestrutura
(81) 2126-8694
(81) 2126-8081
(81) 2126-8074
--

Coordenação Administrativa e Financeira

Superintendência de Infraestrutura
(81) 2126-8694
(81) 2126-8081
(81) 2126-8074
-https://mail.google.com/mail/u/5?ik=4b78445c61&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680000392758543546&simpl=msg-f%3A16800003927…
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Coordenação Administrativa e Financeira

Superintendência de Infraestrutura
(81) 2126-8694
(81) 2126-8081
(81) 2126-8074
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ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>
8 de outubro de 2020 12:48
Para: antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br, agostinha.vital@grupopreserveliserve.com.br
Cc: daniela.tavares@ufpe.br
Prezados,
Venho através deste solicitar atendimento aos pedidos enunciados em Processo pela Diretoria de Licitações e Contratos
conforme descrito abaixo:
ANÁLISE DO MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
A empresa, LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA apresentou suas planilhas às
folhas 15 a 28 do documento 48 deste processo:
• Não identificamos no processo documento tão somente a indicação da (CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO PE 000034/2020) que serviu de base para os cálculos
apresentados, faltando ainda de citar os seus aditivos, (PE000185/2020, PE000268/2020 e
PE000397/2020)
• As planilhas apresentam assinaturas no início e no final, faltando ainda serem rubricadas as
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outras páginas;
• As planilhas deverão ser encaminhadas também em Excel e com suas fórmulas.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
a) Módulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário do encarregado com mais de 66,22% de
aumento em relação ao salário base da categoria, o caderno técnico de limpeza apresenta
uma fórmula por base no menor salário da categoria de limpeza acrescendo em pouco mais
de 40% o salário do encarregado.
Deverá a área demandante se certificar junto a empresa, que se pronuncie a respeito do
salário do encarregado.
b) Módulo 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de férias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sítio da previdência.
Submódulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A - vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo
necessário o pronunciamento da mesma.
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submódulos, 2.1,2.2 e 2.3
c) Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d) Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e) Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f) Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real,
presumido e Simples), apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação vigente,
apresentando a memória de cálculo para cada item.
ALMOXARIFADO
a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla
atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR, em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
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percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A- vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo necessário
o pronunciamento da mesma
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos 2.1, 2.2 e 2.3
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, Em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário de acordo com a CCT PE000034/2020,
faltando levar em consideração os termos aditivos posteriores a Convenção citados acima.
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla
atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C(férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência–TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
A apresentação está correta
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
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caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio: em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência -TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.
Pedimos um retorno com a proposta constante nos e-mails abaixo atualizada, contendo as informações solicitadas e
documentos cabíveis em até terça-feira (13/10/2020) para darmos seguimento ao certame.
-Atenciosamente,

Coordenação Administrativa e Financeira - CAF
Diretoria Administrativa - DA
Superintendência de Infraestrutura - SINFRA

(81) 2126-8694
(81) 2126-8074

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CAF Sinfra <caf.sinfra@ufpe.br>

Questionamentos da Diretoria de Licitações
3 mensagens
CAF Sinfra <caf.sinfra@ufpe.br>
16 de setembro de 2020 08:22
Para: ronaldo@grupopreserveliserve.com.br, reginaldo.santos@grupopreserveliserve.com.br
Prezados,
Venho através deste solicitar atendimento aos pedidos enunciados em Processo pela Diretoria de Licitações e Contratos
conforme descrito abaixo:
ANÁLISE DO MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
A empresa, LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA apresentou suas planilhas às
folhas 15 a 28 do documento 48 deste processo:
• Não identificamos no processo documento tão somente a indicação da (CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO PE 000034/2020) que serviu de base para os cálculos
apresentados, faltando ainda de citar os seus aditivos, (PE000185/2020, PE000268/2020 e
PE000397/2020)
• As planilhas apresentam assinaturas no início e no final, faltando ainda serem rubricadas as
outras páginas;
• As planilhas deverão ser encaminhadas também em Excel e com suas fórmulas.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
a) Módulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário do encarregado com mais de 66,22% de
aumento em relação ao salário base da categoria, o caderno técnico de limpeza apresenta
uma fórmula por base no menor salário da categoria de limpeza acrescendo em pouco mais
de 40% o salário do encarregado.
Deverá a área demandante se certificar junto a empresa, que se pronuncie a respeito do
salário do encarregado.
b) Módulo 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de férias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sítio da previdência.
Submódulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A - vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo
necessário o pronunciamento da mesma.
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submódulos, 2.1,2.2 e 2.3
c) Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
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d) Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e) Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f) Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real,
presumido e Simples), apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação vigente,
apresentando a memória de cálculo para cada item.
ALMOXARIFADO
a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla
atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C (férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência – TR, em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
No item A- vale transporte, a empresa cotou em 26 dias o vale transporte, sendo necessário
o pronunciamento da mesma
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos 2.1, 2.2 e 2.3
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio, Em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico, devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência-TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
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a)Modulo 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Em seu item A, a empresa apresentou o salário de acordo com a CCT PE000034/2020,
faltando levar em consideração os termos aditivos posteriores a Convenção citados acima.
No item B, adicional de insalubridade, o LAUDO SESST, documento 17 em seu item XIIIConclusão, não contempla
atividades insalubres neste processo.
b)Modulo 2 – ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 – 13º salário, férias e adicional de ferias
em seus itens B e C(férias e adicional de férias) a empresa deverá de acordo com Termo de
Referência–TR em seu item 19, que espelha o pagamento pelo fato gerador, cota os
percentuais compatíveis com esse regime e não da Conta vinculada.
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e contribuições
item A – INSS, a empresa deverá se pronunciar a respeito de se é optante ou não do
regime da DESONERAÇÃO da folha, CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita
bruta.
No item C – SAT, as empresas deverão apresentar provas do percentual utilizado, através
da GFIP e consulta do sitio da previdência.
Submodulo 2.3 – Benefícios mensais e diários
A apresentação está correta
Quadro resumo do modulo 2
Verificar o somatório dos submodulos
c)Modulo 3 – Provisão para rescisão
Item B -incidência do FGTS sobre o aviso prévio, aplicar o que pede as orientações do
caderno técnico, apresentando a memória de cálculo
Item C – Multa do FGTS sobre o aviso prévio: em 01/01/2020, a lei 13.932/2019, excluiu a
obrigatoriedade das empresas recolherem a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL sobre o FGTS(10%),
apresentar os cálculos de acordo com o caderno técnico devendo ainda excluir da
nomenclatura a frase “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”.
Item E – Verificar a aplicação do que se pede as orientações e a planilha.
Item F – idem item C.
d)Modulo 4 – Custo de reposição de profissional ausente
Item A – Substituto e cobertura de férias, aplicar o percentual compatível com as instruções
do caderno técnico da planilha e pagamento do fato gerador, conforme regimenta o Termo
de referência -TR, documento 59 em seu item 19.
Lembramos que as planilhas poderão ser adaptadas devendo incluir coluna dos percentuais
e também apresentar as memorias de cálculos.
e)Modulo 5 - Insumos diversos
Esse modulo deverá ser apresentado a área demandante pra se pronunciar quanto ao
quantitativo e preço, levando em consideração o Termo de referência e o Laudo SESST.
f)Modulo 6 – Custos indiretos , tributos e lucro
A empresa deverá comprovar a forma de tributação(Lucro Real, presumido e Simples),
apresentando as alíquotas dos tributos correspondentes, de acordo com a legislação
vigente, apresentando a memoria de cálculo para cada item.
Concluirmos que o modelo apresentado está de acordo com a IN 05/2017 e 07/2018SEGES/ MPDG, porém com resalvas, sendo necessário que o setor demandante efetue os
ajustes identificados acima.
Destacamos que a nossa analise se restringiu ao modelo e forma da Planilha de custos e
formação de preço de acordo com a IN 05/2017 e 07/2018, da Secretaria de Gestão
(SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) não
adentrando na composição do preço estimado, que é especifico da área demandante.
OBSERVAÇÃO:
(1)Vale ressaltar que a TR, faz alusão ao PAGAMENTO POR FATO GERADOR,
(2)Apresentar memória de cálculo em todos os itens, acrescentando ainda coluna dos
percentuais
(3) o quantitativo de profissionais a serem contratados diferem o laudo sesst do Termo de
referencia no cargo de almoxarifado e no total geral.
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Pedimos um retorno com as devidas informações e documentos cabíveis em até 24h para darmos seguimento ao
certame.
-Atenciosamente,

Coordenação Administrativa e Financeira - CAF
Diretoria Administrativa - DA
Superintendência de Infraestrutura - SINFRA

(81) 2126-8694
(81) 2126-8074

CAF Sinfra <caf.sinfra@ufpe.br>
21 de setembro de 2020 11:58
Para: ronaldo@grupopreserveliserve.com.br, reginaldo.santos@grupopreserveliserve.com.br, Antônio Borba
<antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>
Prezados, bom dia!
Conforme contato telefônico com o sr. Antônio, esclareço que o e-mail anterior trata de questionamentos apresentados
pelo contador da UFPE acerca da proposta de preços apresentada pela LISERVE para serviço de almoxarifado.
Dessa forma, solicitamos a vossa presteza no sentido de ajustar a proposta em atendimento aos pontos questionados
pelo contador.
Envio em anexo a proposta apresentada pela LISERVE, para a qual estão sendo solicitados os ajustes.
Solicitamos o retorno com os ajustes até o dia 25/09/20, devido ao volume de exigências.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Daniela Lira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta LISERVE- serviço de almoxarifado.pdf
1024K
CAF Sinfra <caf.sinfra@ufpe.br>
25 de setembro de 2020 16:14
Para: ronaldo@grupopreserveliserve.com.br, reginaldo.santos@grupopreserveliserve.com.br, Antônio Borba
<antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>
Prezados, boa tarde!
solicitamos encarecidamente informar se a empresa tem interesse e pretende enviar a proposta de preço atualizada para
o objeto do serviço de almoxarifado, conforme solicitado nos e-mails anteriores.
Aguardamos retorno.
Atenciosamente,
Daniela Lira
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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