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Prezado,
Antônio Borba
Gerente Comercial Público
Novamente agradecemos a atenção pelo envio de orçamento solicitado.
Após análise de planilha/orçamento enviado pela Empresa Grupo Preserve Liserve em 19 de outubro de 2020, o nosso
setor contábil apontou alguns ajustes/correções necessários. Por esta razão solicitamos de V. Sa. , por gentileza, ajustes
na planilha/orçamento e nos devolver corrigida/ajustada, conforme indicado pelo nosso setor contábil para que
possamos dar continuidade ao processo formação de preço estimado para planejamento de contratação de serviços
continuados de Vigilância Ostensiva Armada (motorizada e predial) e de Supervisão Operacional Desarmada, sob os
regimes de escala diarista/plantonista, para atender, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Foram encontradas as seguintes divergências materiais pelo nosso setor contábil:
1 - Quanto ao valor total do submódulo 2.3 não condiz com a soma dos seus itens em todos os postos;
2 - Quanto ao percentual inserido no item C do módulo 3 (multa do FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio
indenizado), pois não condiz com nenhuma metodologia conhecida;
3 - Quanto ao percentual dos tributos federais (8,65%). Pelo percentual inserido, acreditamos que se trata da alíquota
real do PIS e COFINS já considerados os créditos de compras. Porém, como 8,65% é o somatório do PIS (0,65%),
COFINS (3%) e ISS (5%) de empresas tributadas com base no lucro presumido, há a possibilidade de o percentual
inserido ter sido erro de digitação.
4 - Quanto aos valores de hora noturna reduzida;
5 - Quanto aos valores inseridos no módulo 5 da planilha de custos e formação de preço (insumos diversos) não foram
retirados de planilha analítica dos insumos.
Pedimos, a gentileza, de nos devolver a planilha/proposta devidamente ajustada/corrigida impreterivelmente até dia
22/11/2020 face ao prazo que dispomos para tais providências.
Contando com sua colaboração de sempre desde já somos gratos, e nos colocamos à disposição para esclarecimentos,
se necessários.
Atenciosamente,

Leonardo Cavalcanti
SIAPE 2790429
Superintendência de Segurança Institucional - SSI
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Em seg., 19 de out. de 2020 às 17:10, Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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