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Pregão Eletrônico n.º 12
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS.
 
QUESTIONAMENTOS DA 

 

PERGUNTA 1:  No questionamento anterior perguntamos 

correto de kits, o senhores responderam que era 231, porém na planilha atual de 

preços ainda consta 221. Qual é a quantidade correta na planilha?

 

RESPOSTA 1:  O arquivo retificado do "Anexo IIIA a M 

Comercial Retificado", disponível no site do BB e da PBH, encontra

quantitativo de 231 Controle Eletrônico de Ronda na Planilha "K". Esclareço que será 

publicada no site do BB e da PBH, 

DOM de amanhã 

 

- Anexo III "A" – Retificada a célula “I22”, alterando a quantidade de “Controle 

Eletrônico de Ronda” de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 

um). 

- Anexo III "L" – Retificada a célula “G6”, alterando a quantidade total de “Ronda” da 
Unidade Buritis de 10 (dez) para 20 (vinte). Consequentemente, o total de “Ronda”, 
célula “G18”, passou de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 
um).  
Esclareço que as células alteradas possuem caráter apenas informativo, ou seja, não 
há nenhum vínculo de cálculo relacionado a estas células.
"Equipamentos", disposto no Anexo III "A" 
Anexo III "K", que foi retificado anteriormente.
 

PERGUNTA 2:  A diferença de quantitativo está causando divergências nos cálculos 
das planilhas. Favor observar a coluna I, L e M, linha 22 do Anx III "A", juntamente 
com a coluna X, linha 31, também está interferindo nos cálculos do Anx III "K". A 
planilha será retificada? 

 

RESPOSTA 2: Ver resposta nº 1.

 

PERGUNTA 3: A aba Anx III "L", também está com quantitativo divergente. Podemos 
considerar 221 ou 231? 

 

RESPOSTA 3: Na aba citada o correto são 231 botons para a quantidade total e na 
Unidade Buritis, um total de 20 bo
nenhum cálculo está com vínculo nela.
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ESCLARECIMENTOS 

12/2019 - Prestação de serviços de vigilância armada e 
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS. 

A EMPREA HEDGE SEGURANÇA EM 08/11

No questionamento anterior perguntamos qual era o quantitativo 

correto de kits, o senhores responderam que era 231, porém na planilha atual de 

preços ainda consta 221. Qual é a quantidade correta na planilha? 

O arquivo retificado do "Anexo IIIA a M - Modelo de Proposta 

Comercial Retificado", disponível no site do BB e da PBH, encontra

quantitativo de 231 Controle Eletrônico de Ronda na Planilha "K". Esclareço que será 

publicada no site do BB e da PBH, ainda nesta data, e no Diário Oficial do Município 

DOM de amanhã - dia 09/11/19, as seguintes retificações:

Retificada a célula “I22”, alterando a quantidade de “Controle 

Eletrônico de Ronda” de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 

Retificada a célula “G6”, alterando a quantidade total de “Ronda” da 
nidade Buritis de 10 (dez) para 20 (vinte). Consequentemente, o total de “Ronda”, 

célula “G18”, passou de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 

Esclareço que as células alteradas possuem caráter apenas informativo, ou seja, não 
á nenhum vínculo de cálculo relacionado a estas células. O valor total dos 

"Equipamentos", disposto no Anexo III "A" - células "X31" e "Y31", está vinculado ao 
Anexo III "K", que foi retificado anteriormente. 

A diferença de quantitativo está causando divergências nos cálculos 
das planilhas. Favor observar a coluna I, L e M, linha 22 do Anx III "A", juntamente 
com a coluna X, linha 31, também está interferindo nos cálculos do Anx III "K". A 

Ver resposta nº 1. 

A aba Anx III "L", também está com quantitativo divergente. Podemos 

Na aba citada o correto são 231 botons para a quantidade total e na 
Unidade Buritis, um total de 20 botons, porém esta planilha é meramente informativa e 
nenhum cálculo está com vínculo nela. 
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Prestação de serviços de vigilância armada e 

1/2019: 

qual era o quantitativo 

correto de kits, o senhores responderam que era 231, porém na planilha atual de 

Modelo de Proposta 

Comercial Retificado", disponível no site do BB e da PBH, encontra-se com o 

quantitativo de 231 Controle Eletrônico de Ronda na Planilha "K". Esclareço que será 

ainda nesta data, e no Diário Oficial do Município - 

dia 09/11/19, as seguintes retificações: 

Retificada a célula “I22”, alterando a quantidade de “Controle 

Eletrônico de Ronda” de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 

Retificada a célula “G6”, alterando a quantidade total de “Ronda” da 
nidade Buritis de 10 (dez) para 20 (vinte). Consequentemente, o total de “Ronda”, 

célula “G18”, passou de 221 (duzentos e vinte e um) para 231 (duzentos e trinta e 

Esclareço que as células alteradas possuem caráter apenas informativo, ou seja, não 
O valor total dos 

células "X31" e "Y31", está vinculado ao 

A diferença de quantitativo está causando divergências nos cálculos 
das planilhas. Favor observar a coluna I, L e M, linha 22 do Anx III "A", juntamente 
com a coluna X, linha 31, também está interferindo nos cálculos do Anx III "K". A 

A aba Anx III "L", também está com quantitativo divergente. Podemos 

Na aba citada o correto são 231 botons para a quantidade total e na 
tons, porém esta planilha é meramente informativa e 


