Zimbra

pregoeiros@ufpe.br

Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

De : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>

Qua, 13 de out de 2021 16:27

Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
Para : comercialip02@grupoalertasv.com.br

De: "ssi" <ssi@ufpe.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Cc: "orlando santana" <orlando.santana@ufpe.br>, "joao araujo" <joao.araujo@ufpe.br>,
"artur albuquerques" <artur.albuquerques@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 16:20:31
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
18/2021
Boa tarde!
Em atendimento ao solicitado, encaminhamos as respostas para os
devidos esclarecimentos:
1. Em resposta ao e-mail, solicitando esclarecimento, informamos que a quantidade correta a ser
considerada para armamento é 102 revólveres, calibre 38. A quantidade de vigilantes que irão fazer
uso do armamento é 301, pois os supervisores não utilizarão tal insumo;
2.
Além disso, vale ressaltar que a quantidade de vigilantes não corresponde ao número de
armamentos, porque o armamento é dividido pela quantidade de postos e não pela quantidade de
vigilantes. Sendo assim, respondendo a pergunta 1 e 2, informamos que a quantidade correta de
armamentos está prevista no Anexo V, do termo de referência, ou seja, 102 revolveres 38 e o item
armamentos e acessórios deve ser dividido por 301 funcionários;
3. O item Motocicleta, EPI Motocicleta e combustível deve ser dividido por 58 funcionários.
4. O item EPI deve ser dividido por 301 funcionários, pois os postos de supervisores não utilizam
os insumos descritos neste item;
5. O item equipamentos devem ser dividido por 305 funcionários;
6. O item material de consumo diversos deve ser dividido por 305 funcionários;
7.
No preenchimento da planilha de insumos, o item bota para motoqueiro poderá ser
preenchido no campo específico para postos motorizados.
Obs.: Em resposta ao e-mail, a Sra. Luana Almeida, em 08/10/2021 informamos que a quantidade de
coturnos e botas estão previstos nos itens 4 e 8, da tabela A, Anexo V, termo de referência. As quantidades
são: 247 pares de coturno e 58 pares de bota para motoqueiro. Sendo assim apenas 247 funcionários
utilizarão coturnos, os demais farão uso de bota para motoqueiros, completando assim 305 funcionários.
Atenciosamente,

Em seg., 11 de out. de 2021 às 13:53, Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
escreveu:
Senhores, segue pedido de esclarecimento, tempestivamente apresentado para
resposta.
Jorge Nascimento - Pregoeiro/UFPE.

De: "Luana Almeida" <comercialjp02@grupoalertasv.com.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 17:06:19
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
18/2021
Prezado Pregoeiro,
Em complemento ao a solicitação de esclarecimento anterior, ressalto o
número de pares de coturno que está inferior ao número de vigilantes.
Att.
Em sex., 8 de out. de 2021 às 17:04, Luana Almeida
<comercialjp02@grupoalertasv.com.br> escreveu:
No Anexo I do Edital_Termo_de_Referência em sua página 32 é descrito a
quantidade de uniforme/ equipamento a ser fornecida.
Porém, no anexo V do Termo de Referência a quantidade informada não
bate com a descrita.
Por exemplo:
Descrição: Revólver calibre 38 - Um por vigilante (305)
Anexo V : 102 revólver calibre 38
Pergunta-se:
1. Qual a quantidade correta a ser considerada?
2.Por quantos funcionários deve ser dividido o item Armamentos e
acessórios?
3. Por quantos funcionários deve ser dividido o item Motocicleta, EPI
Motocicleta e combustível?
4.Por quantos funcionários deve ser dividido o item EPI?
5.Por quantos funcionários deve ser dividido o item Equipamentos?
4.Por quantos funcionários deve ser dividido o item Material de consumo
diversos?
5. o item 8 dos uniformes (Bota para motoqueiro) não deveria constar
junto aos itens específicos para os postos motorizados?
Desde já,
Agradeço!
Att.

-Luana Almeida
Analista Comercial
Grupo Alerta
Fone: 0800 5561700
Visite nosso site:
www.grupoalertasv.com.br

-Luana Almeida
Analista Comercial
Grupo Alerta
Fone: 0800 5561700
Visite nosso site:
www.grupoalertasv.com.br

Esclarecimento 13/10/2021 16:33:46
Prezado Pregoeiro, Em complemento ao a solicitação de esclarecimento anterior, ressalto o número de pares de coturno que
está inferior ao número de vigilantes. Att. Em sex., 8 de out. de 2021 às 17:04, Luana Almeida escreveu: No Anexo I do
Edital_Termo_de_Referência em sua página 32 é descrito a quantidade de uniforme/ equipamento a ser fornecida. Porém,
no anexo V do Termo de Referência a quantidade informada não bate com a descrita. Por exemplo: Descrição: Revólver
calibre 38 - Um por vigilante (305) Anexo V : 102 revólver calibre 38 Pergunta-se: 1. Qual a quantidade correta a ser
considerada? 2.Por quantos funcionários deve ser dividido o item Armamentos e acessórios? 3. Por quantos funcionários
deve ser dividido o item Motocicleta, EPI Motocicleta e combustível? 4.Por quantos funcionários deve ser dividido o item
EPI? 5.Por quantos funcionários deve ser dividido o item Equipamentos? 4.Por quantos funcionários deve ser dividido o item
Material de consumo diversos? 5. o item 8 dos uniformes (Bota para motoqueiro) não deveria constar junto aos itens
específicos para os postos motorizados? Desde já, Agradeço! Att. -- Luana Almeida Analista Comercial Grupo Alerta Fone:
0800 5561700 Visite nosso site: www.grupoalertasv.com.br GRUPO ALERTA -- Luana Almeida Analista Comercial Grupo
Alerta Fone: 0800 5561700 Visite nosso site: www.grupoalertasv.com.br GRUPO ALERTA

Fechar

Resposta 13/10/2021 16:33:46
Boa tarde! Em atendimento ao solicitado, encaminhamos as respostas para os devidos esclarecimentos: 1. Em resposta ao
e-mail, solicitando esclarecimento, informamos que a quantidade correta a ser considerada para armamento é 102
revólveres, calibre 38. A quantidade de vigilantes que irão fazer uso do armamento é 301, pois os supervisores não
utilizarão tal insumo; 2. Além disso, vale ressaltar que a quantidade de vigilantes não corresponde ao número de
armamentos, porque o armamento é dividido pela quantidade de postos e não pela quantidade de vigilantes. Sendo assim,
respondendo a pergunta 1 e 2, informamos que a quantidade correta de armamentos está prevista no Anexo V, do termo de
referência, ou seja, 102 revolveres 38 e o item armamentos e acessórios deve ser dividido por 301 funcionários; 3. O item
Motocicleta, EPI Motocicleta e combustível deve ser dividido por 58 funcionários. 4. O item EPI deve ser dividido por 301
funcionários, pois os postos de supervisores não utilizam os insumos descritos neste item; 5. O item equipamentos devem
ser dividido por 305 funcionários; 6. O item material de consumo diversos deve ser dividido por 305 funcionários; 7. No
preenchimento da planilha de insumos, o item bota para motoqueiro poderá ser preenchido no campo específico para postos
motorizados. Obs.: Em resposta ao e-mail, a Sra. Luana Almeida, em 08/10/2021 informamos que a quantidade de
coturnos e botas estão previstos nos itens 4 e 8, da tabela A, Anexo V, termo de referência. As quantidades são: 247 pares
de coturno e 58 pares de bota para motoqueiro. Sendo assim apenas 247 funcionários utilizarão coturnos, os demais farão
uso de bota para motoqueiros, completando assim 305 funcionários.

Fechar
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