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Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O
CONTRATO LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
45 mensagens
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
19 de abril de 2021 16:42
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br, comercialpe@gpssa.com.br,
alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>, contato@b1vigilancia.com.br,
sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br, verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves
<fernanda.alves@tksseguranca.com.br>, wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, Comercial Licitação
<licitacao@combatepb.com.br>, gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br,
ricardoarruda@soservi.com.br, luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br,
faturamento@bbcvigilancia.com.br, adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br,
contato@acessoseguranca.com.br, luiz.galvao@segurpro.com.br, gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Cco: henrique.monte@ufpe.br, laudielcio.silva@ufpe.br, CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>

Prezado(a) fornecedor(a),
Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas
(Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos
necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de cotação de preço,
orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o
73/2020, que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A
contratação se dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante
Pregão eletrônico, conforme a Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de forma
indireta e contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada por preço
global.

Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para
verificar "in loco", até o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os
serviços (favor agendar visita através do e-mail) e/ou se basear no Projeto Básico e
condições de participação, em anexo.
Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o
dia 10/05/2021
Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que contém
os quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
Favor considerar no envio do orçamento a planilha de custo e formação de preços devidamente
preenchida (Anexo I).
Estão anexados ao e-mail:
Projeto Básico
Planilha de Custos e Formação de Preço - Anexo I
Rotinas - Anexo II
Tipos de Postos e Quantitativos de Postos - Anexo III
IMR - Anexo V
Uniformes e Equipamentos - Anexo VI
Laudo Técnico para Licitação.
Desde já somos gratos,
Atenciosamente,
7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

19 de abril de 2021 16:43

Endereço não encontrado
A mensagem não foi entregue para
operacionalpe@2ccseguranca.com.br porque o domínio
2ccseguranca.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros
de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:
DNS Error: 35214609 DNS type 'mx' lookup of 2ccseguranca.com.br responded with code NXDOMAIN Domain
name not found: 2ccseguranca.com.br

Final-Recipient: rfc822; operacionalpe@2ccseguranca.com.br
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 35214609 DNS type 'mx' lookup of 2ccseguranca.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: 2ccseguranca.com.br
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 12:43:16 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 19 Apr 2021 16:42:49 -0300
Subject: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO
DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

19 de abril de 2021 16:43

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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Mensagem bloqueada
Sua mensagem foi bloqueada por
wellington.melo@tksseguranca.com.br. Consulte os detalhes
técnicos abaixo para mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [BN7NAM10FT026.eop-nam10.prod.
protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; wellington.melo@tksseguranca.com.br
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; tksseguranca-com-br.mail.protection.outlook.com.
(104.47.70.110, the server for the domain tksseguranca.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [BN7NAM10FT026.eopnam10.prod.protection.outlook.com]
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 12:43:17 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 19 Apr 2021 16:42:49 -0300
Subject: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO
DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

19 de abril de 2021 16:43

Endereço não encontrado
Sua mensagem não foi entregue a
contato@b1vigilancia.com.br porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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A resposta do servidor remoto foi:
550 No Such User Here

Final-Recipient: rfc822; contato@b1vigilancia.com.br
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.b1vigilancia.com.br. (108.179.252.19, the server for the
domain b1vigilancia.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 12:43:29 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 19 Apr 2021 16:42:49 -0300
Subject: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO
DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

19 de abril de 2021 16:43

Mensagem bloqueada
Sua mensagem foi bloqueada por
carlos.pimentel@serval.com.br. Consulte os detalhes
técnicos abaixo para mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:
554 5.7.1 Error, send your mail to postmaster@serval.com.br to ensure delivery

Final-Recipient: rfc822; carlos.pimentel@serval.com.br
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; clig1065.secrel.com.br. (201.49.15.118, the server for the
domain serval.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.7.1 Error, send your mail to postmaster@serval.com.br to ensure delivery
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 12:43:36 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 19 Apr 2021 16:42:49 -0300
Subject: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO
DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: comercial@bbvigilancia.com.br

26 de abril de 2021 15:05

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

26 de abril de 2021 15:06

Endereço não encontrado
A mensagem não foi entregue para
comercial@bbvigilancia.com.br porque o domínio
bbvigilancia.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de
digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:
DNS Error: 2666496 DNS type 'mx' lookup of bbvigilancia.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name
not found: bbvigilancia.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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Final-Recipient: rfc822; comercial@bbvigilancia.com.br
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 2666496 DNS type 'mx' lookup of bbvigilancia.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: bbvigilancia.com.br
Last-Attempt-Date: Mon, 26 Apr 2021 11:06:17 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial@bbvigilancia.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 26 Apr 2021 15:05:57 -0300
Subject: Fwd: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: comercial@bbcvigilancia.com

26 de abril de 2021 15:09

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

26 de abril de 2021 15:09

Endereço não encontrado
A mensagem não foi entregue para
comercial@bbcvigilancia.com porque o domínio
bbcvigilancia.com não foi encontrado. Verifique se há erros de
digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:
DNS Error: 4505066 DNS type 'mx' lookup of bbcvigilancia.com responded with code NXDOMAIN Domain name
not found: bbcvigilancia.com
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Final-Recipient: rfc822; comercial@bbcvigilancia.com
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 4505066 DNS type 'mx' lookup of bbcvigilancia.com responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: bbcvigilancia.com
Last-Attempt-Date: Mon, 26 Apr 2021 11:09:32 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial@bbcvigilancia.com
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 26 Apr 2021 15:09:03 -0300
Subject: Fwd: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
26 de abril de 2021 15:32
Para: magdalia.oliveira@grupopreserveliserve.com.br, assistente.comercial@grupopreserveliserve.com.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Cco: supervisao.pe@grupoalertasv.com.br, Artur.farias@emvipol.com.br

26 de abril de 2021 15:33

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Magdalia Oliveira <magdalia.oliveira@grupopreserveliserve.com.br>

26 de abril de 2021 15:36

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…

7/26

28/07/2021

E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇ…

Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Cc: Assistente Comercial <assistente.comercial@grupopreserveliserve.com.br>, Antônio Borba
<antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>, Agostinha Vital <agostinha.vital@grupopreserveliserve.com.br>
Senhores, boa tarde!
Estou direcionando sua solicitação ao nosso setor de licitações que estará verificando e dará o devido retorno
Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Supervisor Evson João - Base/PE <supervisao.pe@grupoalertasv.com.br>
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>

26 de abril de 2021 15:49

Prezados boa tarde,
Com os comprimentos de estilo, sirvo-me do presente a acusar o recebimento do e-mail e informar que em tempo hábil está
empresa estará se manifestando sobre o assunto supracitado.
Cordialmente,
Evson João
SUPERVISOR GERAL - PE
Cumprir e fazer cumprir, está é nossa missão!

www.grupoalertasv.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Fabio.cabral@gocil.com.br

26 de abril de 2021 16:14

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: andreluiz@gruposerval.com.br

26 de abril de 2021 16:20

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

26 de abril de 2021 16:20

Mensagem bloqueada
Sua mensagem foi bloqueada por
andreluiz@gruposerval.com.br. Consulte os detalhes técnicos
abaixo para mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:
554 5.7.1 Error, send your mail to postmaster@gruposerval.com.br to ensure delivery

Final-Recipient: rfc822; andreluiz@gruposerval.com.br
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; clig1065.secrel.com.br. (201.49.15.118, the server for the
domain gruposerval.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.7.1 Error, send your mail to postmaster@gruposerval.com.br to ensure delivery
Last-Attempt-Date: Mon, 26 Apr 2021 12:20:42 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: andreluiz@gruposerval.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 26 Apr 2021 16:20:03 -0300
Subject: Fwd: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@verzaniseg.com.br>
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>

26 de abril de 2021 16:23

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar4191…
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Boa tarde!

Acuso recebimento.

Atenciosamente,

Fernanda Felix
Gerente De Negócios
Segurança
Cel.: (+55) 81 99853-0706 | Tel.: (+55) 81 3032-9700
fernanda.alves@verzaniseg.com.br

Tel.: (81) 2129-7913
R. Manoel de Almeida nº 172 | Graças | Recife - PE | 52011-140
www.verzani.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização
do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-o.
Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso como o Meio Ambiente.

De: Superintendência de Segurança Institucional [mailto:ssi@ufpe.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 16:43
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br; adalberto.oliveira@adlim.com.br; daniel@cdoisc.com.br;
operacionalpe@2ccseguranca.com.br; vysmak.ferreira@gocil.com.br; carlos.pimentel@serval.com.br;
comercialpe@gpssa.com.br; alforgelicitacao@gmail.com; licitacoesqslseguranca@gmail.com;
licitacoesakvigilancia@gmail.com; gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br; Antônio Borba <antonio.borba@
grupopreserveliserve.com.br>; contato@b1vigilancia.com.br; sac@brasiliseguranca.com.br;
comercial@trustvigilancia.com.br; Verhuska Silva de Sousa <verhuska.sousa@tksseguranca.com.br>; Fernanda Felix
Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>; wellington.melo@tksseguranca.com.br; grupogr@grupogr.com.br;
Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>; gruposeg@gruposeg.com; comercial2@grupoalertasv.com.br;
comercial3@guardcenter.com.br; ricardoarruda@soservi.com.br; luiz.lira@segurpro.com.br;
daniel.oliveira@brinks.com.br; wendell@soll.eng.br; faturamento@bbcvigilancia.com.br;
adriana.machado@gocil.com.br; administrativo@brasiliseguranca.com.br; contato@acessoseguranca.com.br;
luiz.galvao@segurpro.com.br; gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Assunto: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

Prezado(a) fornecedor(a),
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar419…
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Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas
(Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos
necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de cotação de preço,
orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o 73/2020,
que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A contratação se
dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante Pregão eletrônico,
conforme a Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de forma indireta e contínua,
com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada por preço global.
Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para verificar "in loco", até
o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os serviços (favor agendar visita através do e-mail)
e/ou se basear no Projeto Básico e condições de participação, em anexo.

Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o dia
10/05/2021
Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que contém
os quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: diretoria@qslseguranca.com.br

26 de abril de 2021 16:32

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: vania.santos@gpssa.com.br

26 de abril de 2021 16:40

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
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317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Juliana.carvalho@gruposeg.com

26 de abril de 2021 16:50

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: acessosegurancaprivada@hotmail.com

26 de abril de 2021 17:00

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
comercialkairos@nsfgrupo.com.br <comercialkairos@nsfgrupo.com.br>
4 de maio de 2021 14:49
Para: ssi@ufpe.br
Cc: Wellington Melo <wellingtonmelo@nsfgrupo.com.br>, ewertonpimentel@nsfgrupo.com.br, adrianamachado@nsfgrupo.com.br

Boa tarde,

Segue anexo proposta com planilha estimativa para compor processo estimativo de futura licitação.

Atenciosamente,
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De: Gilmar Moreira <gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 17:37
Para: comercialkairos@nsfgrupo.com.br; adrianamachado@nsfgrupo.com.br; wellingtonmelo@nsfgrupo.com.br
Cc: 'Ewerton Pimentel' <ewertonpimentel@nsfgrupo.com.br>
Assunto: ENC: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

Prezados,
Boa Tarde!

Segue abaixo oportunidade de participarmos de processo licitatório na Universidade Federal de Pernambuco, favor atentar
para os prazos de envio de proposta.

Atenciosamente,

De: Superintendência de Segurança Institucional [mailto:ssi@ufpe.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 16:43
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br; adalberto.oliveira@adlim.com.br; daniel@cdoisc.com.br;
operacionalpe@2ccseguranca.com.br; vysmak.ferreira@gocil.com.br; carlos.pimentel@serval.com.br;
comercialpe@gpssa.com.br; alforgelicitacao@gmail.com; licitacoesqslseguranca@gmail.com;
licitacoesakvigilancia@gmail.com; gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br; Antônio Borba <antonio.borba@
grupopreserveliserve.com.br>; contato@b1vigilancia.com.br; sac@brasiliseguranca.com.br;
comercial@trustvigilancia.com.br; verhuska.sousa@tksseguranca.com.br; Fernanda Felix Alves
<fernanda.alves@tksseguranca.com.br>; wellington.melo@tksseguranca.com.br; grupogr@grupogr.com.br;
Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>; gruposeg@gruposeg.com; comercial2@grupoalertasv.com.br;
comercial3@guardcenter.com.br; ricardoarruda@soservi.com.br; luiz.lira@segurpro.com.br;
daniel.oliveira@brinks.com.br; wendell@soll.eng.br; faturamento@bbcvigilancia.com.br;
adriana.machado@gocil.com.br; administrativo@brasiliseguranca.com.br; contato@acessoseguranca.com.br;
luiz.galvao@segurpro.com.br; gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Assunto: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

Prezado(a) fornecedor(a),
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar419…
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( )

( )

Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas
(Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos
necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de cotação de preço,
orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o
73/2020, que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A
contratação se dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante
Pregão eletrônico, conforme a Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de forma
indireta e contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada por preço
global.
Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para verificar "in loco", até
o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os serviços (favor agendar visita através do e-mail)
e/ou se basear no Projeto Básico e condições de participação, em anexo.

Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o
dia 10/05/2021
Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que contém
os quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
Planilha Vigilância UFPE.pdf
1258K
PROPOSTA KR PE - UFPE PE.pdf
410K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
6 de maio de 2021 09:24
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br, comercialpe@gpssa.com.br,
alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>, contato@b1vigilancia.com.br,
sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br, verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves
<fernanda.alves@tksseguranca.com.br>, wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, Comercial Licitação
<licitacao@combatepb.com.br>, gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br,
ricardoarruda@soservi.com.br, luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br,
faturamento@bbcvigilancia.com.br, adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br,
contato@acessoseguranca.com.br, luiz.galvao@segurpro.com.br, Gilmar Moreira <gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br>
Senhores Fornecedores, bom dia!
A pedido da Superintendência de Segurança Institucional desta UFPE, vimos lembrar aos senhores que o prazo para o envio
de Proposta Orçamentária de Preços segue até o dia 10/05 (próxima segunda-feira).
Dessa forma pedimos àqueles que ainda não enviaram a proposta que nos envie o mais breve possível dentro deste prazo.
Aos que já nos enviaram nossos agradecimentos.
Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

6 de maio de 2021 09:24

Endereço não encontrado
A mensagem não foi entregue para
operacionalpe@2ccseguranca.com.br porque o domínio
2ccseguranca.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros
de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.
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A resposta foi:
DNS Error: 5444300 DNS type 'mx' lookup of 2ccseguranca.com.br responded with code NXDOMAIN Domain
name not found: 2ccseguranca.com.br

Final-Recipient: rfc822; operacionalpe@2ccseguranca.com.br
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 5444300 DNS type 'mx' lookup of 2ccseguranca.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: 2ccseguranca.com.br
Last-Attempt-Date: Thu, 06 May 2021 05:24:32 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, Gilmar Moreira <gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 6 May 2021 09:24:21 -0300
Subject: Re: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

6 de maio de 2021 09:24

Mensagem bloqueada
Sua mensagem foi bloqueada por
wellington.melo@tksseguranca.com.br. Consulte os detalhes
técnicos abaixo para mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [MW2NAM10FT054.eop-nam10.prod.
protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; wellington.melo@tksseguranca.com.br
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; tksseguranca-com-br.mail.protection.outlook.com.
(104.47.55.110, the server for the domain tksseguranca.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [MW2NAM10FT054.eopnam10.prod.protection.outlook.com]
Last-Attempt-Date: Thu, 06 May 2021 05:24:33 -0700 (PDT)
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---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, Gilmar Moreira <gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 6 May 2021 09:24:21 -0300
Subject: Re: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

6 de maio de 2021 09:24

Endereço não encontrado
Sua mensagem não foi entregue a
contato@b1vigilancia.com.br porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:
550 No Such User Here

Final-Recipient: rfc822; contato@b1vigilancia.com.br
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.b1vigilancia.com.br. (108.179.252.19, the server for the
domain b1vigilancia.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here
Last-Attempt-Date: Thu, 06 May 2021 05:24:44 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: comercial3@bbcvigilancia.com.br, adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br,
operacionalpe@2ccseguranca.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, carlos.pimentel@serval.com.br,
comercialpe@gpssa.com.br, alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, "Antônio Borba" <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
contato@b1vigilancia.com.br, sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br,
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>,
wellington.melo@tksseguranca.com.br, grupogr@grupogr.com.br, "Comercial Licitação" <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br, Gilmar Moreira <gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 6 May 2021 09:24:21 -0300
Subject: Re: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar419…
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LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: gruposesmt@gruposerval.com.br

6 de maio de 2021 16:42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: ssi@ufpe.br

6 de maio de 2021 16:53

Endereço não encontrado
Sua mensagem não foi entregue a
gruposesmt@gruposerval.com.br porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:
550 5.1.1 <gruposesmt@gruposerval.com.br>: Recipient address rejected: gruposerval.com.br

Final-Recipient: rfc822; gruposesmt@gruposerval.com.br
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; clig1065.secrel.com.br. (201.49.15.118, the server for the
domain gruposerval.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <gruposesmt@gruposerval.com.br>: Recipient address rejected: gruposerval.com.br
Last-Attempt-Date: Thu, 06 May 2021 12:53:17 -0700 (PDT)
---------- Mensagem encaminhada ---------From: "Superintendência de Segurança Institucional" <ssi@ufpe.br>
To: gruposesmt@gruposerval.com.br
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 6 May 2021 16:42:20 -0300
Subject: Fwd: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar419…
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LICITATÓRIO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.
----- Message truncated ----Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Juliana.carvalho@gruposeg.com

6 de maio de 2021 16:55

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos
PROJETO BÁSICO.pdf
1473K
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
171K
Anexo II - Rotinas.pdf
86K
Anexo III - Tipos de Postos e Quantitativo de Postos.pdf
4631K
ANEXO V - IMR 11.02.2021.pdf
171K
ANEXO VI -_UNIFORMES_E_EQUIPAMENTOS_DE_USO_E_PROTEO.pdf
78K
LAUDO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO.pdf
317K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
10 de maio de 2021 10:43
Para: adalberto.oliveira@adlim.com.br, daniel@cdoisc.com.br, vysmak.ferreira@gocil.com.br, comercialpe@gpssa.com.br,
alforgelicitacao@gmail.com, licitacoesqslseguranca@gmail.com, licitacoesakvigilancia@gmail.com,
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br, Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>,
sac@brasiliseguranca.com.br, comercial@trustvigilancia.com.br, verhuska.sousa@tksseguranca.com.br, Fernanda Felix Alves
<fernanda.alves@tksseguranca.com.br>, grupogr@grupogr.com.br, Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>,
gruposeg@gruposeg.com, comercial2@grupoalertasv.com.br, comercial3@guardcenter.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
luiz.lira@segurpro.com.br, daniel.oliveira@brinks.com.br, wendell@soll.eng.br, faturamento@bbcvigilancia.com.br,
adriana.machado@gocil.com.br, administrativo@brasiliseguranca.com.br, contato@acessoseguranca.com.br,
luiz.galvao@segurpro.com.br

URGENTE
Bom dia !
Senhores Fornecedores,
Lembramos que o prazo para envio de sua proposta orçamentária é até hoje (dia 10 de maio de 2021).
Caso você ja tenha enviado sua proposta somos gratos, favor desconsiderar este aviso.
As empresas que não enviaram por favor queiram nos enviar até esta data.
Atenciosamente,
Em seg., 19 de abr. de 2021 às 16:42, Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paula Renata Maria Braga dos Santos <paula.braga@gpssa.com.br>
Para: "ssi@ufpe.br" <ssi@ufpe.br>
Cc: Comercial - Regional PE <comercialpe@gpssa.com.br>

10 de maio de 2021 10:56

Prezados, bom dia!

Agradecemos a oportunidade recebida. Mas no momento estamos sem condições de atendimento.
Atc,

Paula Braga
Coordenadora de desenvolvimento de negócios
+55 (81) 98769-7478 | +55 (81) 3093-8545
portal do colaborador | www.gpssa.com.br
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De: Superintendência de Segurança Institucional [mailto:ssi@ufpe.br]
Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2021 10:43
Para: adalberto.oliveira@adlim.com.br; daniel@cdoisc.com.br; vysmak.ferreira@gocil.com.br; Comercial - Regional
PE <comercialpe@gpssa.com.br>; alforgelicitacao@gmail.com; licitacoesqslseguranca@gmail.com;
licitacoesakvigilancia@gmail.com; gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br; Antônio Borba <antonio.borba@
grupopreserveliserve.com.br>; sac@brasiliseguranca.com.br; comercial@trustvigilancia.com.br;
verhuska.sousa@tksseguranca.com.br; Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>;
grupogr@grupogr.com.br; Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>; gruposeg@gruposeg.com;
comercial2@grupoalertasv.com.br; comercial3@guardcenter.com.br; ricardoarruda@soservi.com.br;
luiz.lira@segurpro.com.br; daniel.oliveira@brinks.com.br; wendell@soll.eng.br; faturamento@bbcvigilancia.com.br;
adriana.machado@gocil.com.br; administrativo@brasiliseguranca.com.br; contato@acessoseguranca.com.br;
luiz.galvao@segurpro.com.br
Assunto: Re: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

[EMAIL EXTERNO] [EXTERNAL EMAIL]

URGENTE
Bom dia !
Senhores Fornecedores,
Lembramos que o prazo para envio de sua proposta orçamentária é até hoje (dia 10 de maio de 2021).
Caso você ja tenha enviado sua proposta somos gratos, favor desconsiderar este aviso.
As empresas que não enviaram por favor queiram nos enviar até esta data.
Atenciosamente,

Em seg., 19 de abr. de 2021 às 16:42, Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br> escreveu:

Prezado(a) fornecedor(a),
Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas
(Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos
necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de cotação de preço,
orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o
73/2020, que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A
contratação se dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante
Pregão eletrônico, conforme a Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de
forma indireta e contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada
por preço global.
Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para verificar "in
loco", até o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os serviços (favor agendar visita
através do e-mail) e/ou se basear no Projeto Básico e condições de participação, em anexo.
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Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o
dia 10/05/2021
Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que
contém os quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
Favor considerar no envio do orçamento a planilha de custo e formação de preços
devidamente preenchida (Anexo I).
Estão anexados ao e-mail:
Projeto Básico
Planilha de Custos e Formação de Preço - Anexo I
Rotinas - Anexo II
Tipos de Postos e Quantitativos de Postos - Anexo III
IMR - Anexo V
Uniformes e Equipamentos - Anexo VI
Laudo Técnico para Licitação.
Desde já somos gratos,
Atenciosamente,
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR) 2018/13709, temos o dever legal de proteger todas as
informações que coletamos de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos podem ser privilegiados ou
confidenciais e destinados ao uso exclusivo do destinatário original. Se você recebeu este e-mail por engano, avise o remetente
imediatamente e exclua o e-mail, incluindo o esvaziamento da caixa de e-mail excluída. Qualquer uso, cópia ou divulgação das
informações nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme a legislação vigente. Under the
General Law on Protection of Personal Data (LGPD) (BR) 2018/13709, we have a legal duty to protect any information we collect
from you. Information contained in this email and any attachments may be privileged or confidential and intended for the
exclusive use of the original recipient. If you have received this email by mistake, please advise the sender immediately and
delete the email, including emptying your deleted email box.Any use, copying or disclosure of the information contained therein,
in whole or in part, is prohibited and will be treated in accordance with current legislation.
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR) 2018/13709, temos o dever legal de proteger todas as
informações que coletamos de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos podem ser privilegiados ou
confidenciais e destinados ao uso exclusivo do destinatário original. Se você recebeu este e-mail por engano, avise o remetente
imediatamente e exclua o e-mail, incluindo o esvaziamento da caixa de e-mail excluída. Qualquer uso, cópia ou divulgação das
informações nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme a legislação vigente. Under the
General Law on Protection of Personal Data (LGPD) (BR) 2018/13709, we have a legal duty to protect any information we collect
from you. Information contained in this email and any attachments may be privileged or confidential and intended for the
exclusive use of the original recipient. If you have received this email by mistake, please advise the sender immediately and
delete the email, including emptying your deleted email box.Any use, copying or disclosure of the information contained therein,
in whole or in part, is prohibited and will be treated in accordance with current legislation.
Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@verzaniseg.com.br>
10 de maio de 2021 14:08
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Cc: ORLANDO SANTANA DA SILVA <orlando.santana@ufpe.br>, Pamela Xavier Lomanto <pamela.lomanto@verzaniseg.com.br>

Boa tarde!

Segue planilha preenchida conforme solicitado.

Atenciosamente,

Fernanda Felix
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de704d2149&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4196786421702397780&simpl=msg-a%3Ar419…
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Gerente De Negócios
Segurança
Cel.: (+55) 81 99853-0706 | Tel.: (+55) 81 3032-9700
fernanda.alves@verzaniseg.com.br

Tel.: (81) 2129-7913
R. Manoel de Almeida nº 172 | Graças | Recife - PE | 52011-140
www.verzani.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização
do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-o.
Antes de imprimir lembre-se de sua responsabilidade e compromisso como o Meio Ambiente.

De: Superintendência de Segurança Institucional [mailto:ssi@ufpe.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 16:43
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br; adalberto.oliveira@adlim.com.br; daniel@cdoisc.com.br;
operacionalpe@2ccseguranca.com.br; vysmak.ferreira@gocil.com.br; carlos.pimentel@serval.com.br;
comercialpe@gpssa.com.br; alforgelicitacao@gmail.com; licitacoesqslseguranca@gmail.com;
licitacoesakvigilancia@gmail.com; gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br; Antônio Borba <antonio.borba@
grupopreserveliserve.com.br>; contato@b1vigilancia.com.br; sac@brasiliseguranca.com.br;
comercial@trustvigilancia.com.br; Verhuska Silva de Sousa <verhuska.sousa@tksseguranca.com.br>; Fernanda Felix
Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>; wellington.melo@tksseguranca.com.br; grupogr@grupogr.com.br;
Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>; gruposeg@gruposeg.com; comercial2@grupoalertasv.com.br;
comercial3@guardcenter.com.br; ricardoarruda@soservi.com.br; luiz.lira@segurpro.com.br;
daniel.oliveira@brinks.com.br; wendell@soll.eng.br; faturamento@bbcvigilancia.com.br;
adriana.machado@gocil.com.br; administrativo@brasiliseguranca.com.br; contato@acessoseguranca.com.br;
luiz.galvao@segurpro.com.br; gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Assunto: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO DE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

Prezado(a) fornecedor(a),
Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância
Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas
(Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos
necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de cotação de preço,
orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o 73/2020,
que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A contratação se
dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante Pregão eletrônico,
conforme a Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de forma indireta e contínua,
com dedicação exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada por preço global.
Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para verificar "in loco", até
o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os serviços (favor agendar visita através do e-mail)
e/ou se basear no Projeto Básico e condições de participação, em anexo.

Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o dia
10/05/2021
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Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que contém
os quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo V_PAC Formação de Preços.xlsx
337K
Comercial - TRUST Vigilância Patrimonial Ltda <comercial@trustvigilancia.com.br>
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Cc: Sezar Augusto <sezar@trustvigilancia.com.br>

10 de maio de 2021 16:50

Prezados, boa tarde!
Agradecemos pelo convite em participar do processo licitatório de vigilância patrimonial à Universidade Federal de
Pernambuco, porém mediante demandas já firmadas nos colocamos ao dispor em necessidades futuras.
Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>
Para: ssi@ufpe.br
Cc: Agostinha Vital <agostinha.vital@grupopreserveliserve.com.br>

10 de maio de 2021 18:02

Prezados Senhores,
Boa tarde!
Em atenção a sua solicitação, estamos enviando nossa proposta comercial, juntamente com as planilhas demonstrativas de
custos para serviço de Vigilância Ostensiva Armada, em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de
Pernambuco, sob o regime de trabalho de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), compreendendo os campus Joaquim Amazonas (Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e
Caruaru, incluindo uniformes e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Gentileza confirmar o recebimento.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,
Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA E PLANILHAS.UFPE-VIG.pdf
2303K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
10 de maio de 2021 18:15
Para: artur.albuquerques@ufpe.br, laudielcio.silva@ufpe.br, orlando.santana@ufpe.br, oliviaduni@gmail.com
Cco: CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA E PLANILHAS.UFPE-VIG.pdf
2303K
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Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>

10 de maio de 2021 18:17

Boa noite!
Acusamos o recebimento e desde já agradecemos a atenção e o empenho em atendimento a esta solicitação.
-Atenciosamente,
Camila Amaral de Melo
Seção de Apoio Administrativo e Logística
Superintendência de Segurança Institucional da UFPE
(81) 2126-8013
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
10 de maio de 2021 18:20
Para: artur.albuquerques@ufpe.br, laudielcio.silva@ufpe.br, orlando.santana@ufpe.br, oliviaduni@gmail.com
Cco: CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
Planilha Vigilância UFPE.pdf
1258K
PROPOSTA KR PE - UFPE PE.pdf
410K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>

10 de maio de 2021 18:21

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo V_PAC Formação de Preços.xlsx
337K
Joao Ricardo De Oliveira Junior <Joao.Ricardo@segurpro.com.br>
Para: "ssi@ufpe.br" <ssi@ufpe.br>

10 de maio de 2021 23:17

Prezado Srs., boa noite!

Apresentamos proposta comercial para fundamentação de futuro processo licitatório. Por razões de prazo, nesta fase preliminar
não enviaremos as planilhas abertas de composição dos custos.

Permanecemos a disposição para falarmos de outras experiências, principalmente na fundamentação de vigilância armada e
tecnologia de segurança, bem como outras formas de contratação – exemplo concessão ou parceria público privada.

Atenciosamente,

Joao Ricardo De Oliveira Junior
GERENTE COMERCIAL I

Joao.Ricardo@segurpro.com.br
Office:(79) 2107-9926 | Mobile: MobPhone (79) 99959-4647
www.segurpro.com.br
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Atenção: Esta mensagem e qualquer arquivo em anexo à mesma, contém informação de caráter confidencial exclusivamente dirigida a seu destinatário ou
destinatários. Fica proibida sua divulgação, cópia ou distribuição a terceiros sem a prévia autorização por escrito da Segurpro. Em caso de recebimento
desta mensagem por engano, favor informar imediatamente o ocorrido através de reenvio ao endereço de e-mail remetente.
Warning: The information in this e-mail and in any attachments is confidential and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby
notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Segurpro. If you have received this
communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

De: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 16:43
Para: comercial3@bbcvigilancia.com.br; adalberto.oliveira@adlim.com.br; daniel@cdoisc.com.br;
operacionalpe@2ccseguranca.com.br; vysmak.ferreira@gocil.com.br; carlos.pimentel@serval.com.br;
comercialpe@gpssa.com.br; alforgelicitacao@gmail.com; licitacoesqslseguranca@gmail.com; licitacoesakvigilancia@gmail.com;
gerenciafilialpe@grupocontinua.com.br; Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>;
contato@b1vigilancia.com.br; sac@brasiliseguranca.com.br; comercial@trustvigilancia.com.br; verhuska.sousa@tksseguranca.
com.br; Fernanda Felix Alves <fernanda.alves@tksseguranca.com.br>; wellington.melo@tksseguranca.com.br;
grupogr@grupogr.com.br; Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>; gruposeg@gruposeg.com;
comercial2@grupoalertasv.com.br; comercial3@guardcenter.com.br; ricardoarruda@soservi.com.br; Luiz Roberto Bezerra de
Lira <Luiz.Lira@segurpro.com.br>; daniel.oliveira@brinks.com.br; wendell@soll.eng.br; faturamento@bbcvigilancia.com.br;
adriana.machado@gocil.com.br; administrativo@brasiliseguranca.com.br; contato@acessoseguranca.com.br; Luiz Carlos
Bezerra Galvao Filho <Luiz.Galvao@segurpro.com.br>; gilmarmoreira@nsfgrupo.com.br
Assunto: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-UFPE - COTAÇÃO DE PREÇO PARA O CONTRATO LICITATÓRIO
DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA.

Prezado(a) fornecedor(a),

Tendo em vista a necessidade de contratação, por postos de trabalho, do serviço de Vigilância Ostensiva Armada,
em regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, sob o regime de trabalho
de 44 horas semanais e plantonista, a fim de atender a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
compreendendo os campus Joaquim Amazonas (Recife) e seus prédios externos, campus Vitória e Caruaru,
incluindo uniformes e equipamentos necessários à execução dos serviços, solicitamos apresentar, para fins de
cotação de preço, orçamento para o serviço de Vigilância Ostensiva Armada, conforme Instrução Normativa n o
73/2020, que regulamenta a pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal. A contratação se
dará conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico, mediante Pregão eletrônico, conforme a
Lei n o 10.520/2002, por menor preço global, a ser executado de forma indireta e contínua, com dedicação
exclusiva de mão de obra, sob o regime de empreitada por preço global.

Para confecção da proposta, a empresa, se assim desejar, poderá realizar visita técnica para
verificar "in loco", até o dia 07/05/2021, sexta-feira, os locais onde serão executados os
serviços (favor agendar visita através do e-mail) e/ou se basear no Projeto Básico e
condições de participação, em anexo.
Caso seja do interesse de V. Sa., o orçamento deverá ser encaminhado para o e-mail: ssi@ufpe.br até o dia
10/05/2021
Para confecção do orçamento, a empresa deverá se basear no Projeto Básico em anexo, que contém os
quantitativos, bem como as localizações dos postos de trabalho a serem contratados.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
172K
PropostaSegurpro_UFPE.pdf
768K
Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>

11 de maio de 2021 10:31

Prezados, bom dia!
Segue nossa cotação.
À disposição.
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Claudia Serrano
Gerente Comercial
Grupo Combate

83 99650-0197
83 3133-3300
4007-1363

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
PROPOSTA UFPE.pdf
165K
ANEXO V - Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços - COMBATE.xlsx
202K

Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
11 de maio de 2021 10:40
Para: artur.albuquerques@ufpe.br, laudielcio.silva@ufpe.br, orlando.santana@ufpe.br, oliviaduni@gmail.com
Cco: CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
Anexo I_Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços.xlsx
172K
PropostaSegurpro_UFPE.pdf
768K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Joao Ricardo De Oliveira Junior <Joao.Ricardo@segurpro.com.br>

11 de maio de 2021 10:41

Bom dia!
Acusamos o recebimento e desde já agradecemos a atenção e o empenho em atendimento a esta solicitação.
-Atenciosamente,
Camila Amaral de Melo
Seção de Apoio Administrativo e Logística
Superintendência de Segurança Institucional da UFPE
(81) 2126-8013
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
11 de maio de 2021 10:42
Para: laudielcio.silva@ufpe.br, oliviaduni@gmail.com, orlando.santana@ufpe.br, artur.albuquerques@ufpe.br
Cco: CAMILA AMARAL DE MELO <camila.amelo@ufpe.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
PROPOSTA UFPE.pdf
165K
ANEXO V - Planilha_de_Custos_e_Formao_de_Preços - COMBATE.xlsx
202K
Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Para: Comercial Licitação <licitacao@combatepb.com.br>

11 de maio de 2021 10:43

Bom dia!
Acusamos o recebimento e desde já agradecemos a atenção e o empenho em atendimento a esta solicitação.
-Atenciosamente,
Camila Amaral de Melo
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Seção de Apoio Administrativo e Logística
Superintendência de Segurança Institucional da UFPE
(81) 2126-8013
[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAUDIELCIO FERREIRA MACIEL DA SILVA <laudielcio.silva@ufpe.br>
11 de maio de 2021 14:05
Para: Superintendência de Segurança Institucional <ssi@ufpe.br>
Cc: oliviaduni@gmail.com, ORLANDO SANTANA DA SILVA <orlando.santana@ufpe.br>, ARTUR ALBUQUERQUE SANTOS
<artur.albuquerques@ufpe.br>
Ciente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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