
Relatório de consulta a quadro de avisos

Tipo do pregão: Pregão 1252146 000020/2014Nº do processo:

Unidade administrativa de compra:

Procedimento de contratação:

Tipo de licitação:

Tipo de recurso:

Objeto de licitação:

Critério de julgamento:

Início da sessão:

Prestação de serviços de Conservação e limpeza.

Lista de avisos:

 Em resposta ao pedido de esclarecimento da Empresa CAPE  Incorporadora de Serviços Ltda -
CNPJ de N° 15.312.517/0001-93, datado de 30/06/2014 com diversos questionamentos a respeito
dos serviços a serem contratados no Pregão Eletrônico Nr. 03/2014. Informo, que o item 3 do Edital
prevê a realização de uma visita técnica para esclarecimento de dúvidas que tem por objetivo
inspecionar  e coletar nformações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência
no valor da proposta a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a serem adjudicados à
empresa vencedora da referida licitação. Consideramos, portanto, que os itens 03, 04, 05 e 06
devem ser discutidos e esclarecidos presencialmente, no momento da visita. Questionamentos 01
e 02: Resposta: Atualmente existem duas caixas de gordura (no refeitório e no Laboratório de
Prótese) nas dependências do Centro Odontológico, que são limpas uma vez ao ano.
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Questionamento 06: Resposta: A limpeza e desinfecção das caixas d água é realizada
semestralmente. Questionamento 07: Resposta: A   função de Auxiliar de manutenção está prevista
no Código Brasileiro de Ocupação, oriento consultar  o sindicato para obtenção da previsão de
salário. Questionamento 08: Resposta: Não. O fornecimento de Papel Toalha realmente não consta
no Edital, pois é adquirido pela Contratante. Questionamento 09: Resposta: A área atual do Centro
Odontológico que receberá a desinsetização será de aproximadamente 2.000 m².
Para qualquer necessidade, estarei à disposição.
Cordialmente, Maria Cristina G. Badaró, 1º Sgt PM QPE, Pregoeira do Pregão eletrônico 03-2014.
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C ODONT

Pregão eletrônico

Menor Preço

Outros

Por lote

14/07/2014 - 08:00:00

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação da sessão do pregão: Sessão não iniciada
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