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Antonio Antunes de Oliveira

De: Márcio Gomes da Silva
Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2016 16:02
Para: contato@shoppingdasegurancadf.com.br; CPL
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimento

Shopping da Segurança, 

Em atenção ao questionamento, segue resposta do setor requisitante. Informo que o devido esclarecimento foi 

divulgado no COMPRASNET 

 

“Respondendo ao questionamento da empresa Shopping da Segurança, informo que o prazo para a conclusão 

total dos serviços de recarga de extintores e testes de mangueiras é de 15 dias após o recebimento da Nota de 

Empenho. Esse serviço deverá ser executado de forma parcelada de modo a não deixar os edifícios do CJF 

totalmente desprovidos de extintores e mangueiras. Cada retirada de extintores e mangueiras, para manutenção 

e testes, não pode ultrapassar 50% do total e deve retornar em 24 horas após a retirada. Como exemplo cito a 

hipótese da contratada retirar lotes de 20% do total , seriam 5 lotes que demandariam cinco dias, ainda restariam 

10 dias para o final do prazo.” 

 

 

  

    

Márcio Gomes da Silva 
Secretaria de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 
 +55 61 3022-7510 
    

 
  

  

 

 

De: contato@shoppingdasegurancadf.com.br [mailto:contato@shoppingdasegurancadf.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 11 de maio de 2016 11:16 

Para: CPL <cpl@cjf.jus.br> 

Assunto: Solicitação de esclarecimento 

 

Sr. Pregoeiro - Márcio Gomes; bom dia. 

  

Venho por meio deste solicitar esclarecimento a cerca do exposto abaixo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 8/2016. 

  

12 ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO / PRAZO DE ENTREGA / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
12.2 O serviço objeto do presente Termo de Referência deverá ser executado nas dependências da 
CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho e 
conforme ordem de serviço; 
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12.3 Para recarga e teste hidrostático os extintores deverão ser recolhidos em percentual de 
50% (cinquenta por cento) da quantidade existente e devolvidos no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas. Posteriormente, serão recarregados os 50% (cinquenta por cento) restante, 
obedecendo-se o mesmo prazo. As demais recargas serão solicitadas, sob demanda, quando 
necessária a reposição de algum extintor utilizado e/ou danificado durante o período de vigência do 
contrato. 

12.4 Quanto às mangueiras de incêndios, essas devem ser retiradas para o teste hidrostático na 
quantidade definida pelos bombeiros civis (Brigada de incêndio) deste Órgão, de modo que nenhum 
local fique desguarnecido, e, devolvidas ou substituídas no prazo máximo de 24 horas; 

  

Com isso qual será o prazo de execução, 15 (quinze) dias ou 24 (vinte e quatro) horas? 

  

Desde já agradeço é fico no aguardo! 

  

Shopping da Segurança 

(61) 3399-0860 

  

  

  

  

  

  

  


