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Escrever

Marcadores

Mais

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 70

Esclarecimentos HU

Pregão 19/2022

Pregão 20/2022

Impugnações HU

Pregão 19/2022

PREGÃO 20/2022

INBOX/Esclarecimentos

INBOX/Impugnações

INBOX/Pregão 06-2018 -…

INBOX/RDC 01-2017 - Bi…

INBOX/RDC 02-2017 - Ur…

INBOX/RDC 04-2016

INBOX/RDC 05-2016

INBOX/RDC HOSPITAL …

INBOX/Resposta Adesão

INBOX/Respostas

4 – Qual a Convenção Cole�va de Trabalho foi u�lizada para a composição dos valores ? o órgão pode nos dispon

5 –  Qual a jornada de trabalho dos profissionais ?

6 – Qual o tempo de vida ú�l dos Equipamentos deverá ser registrado na planilha de Custos ?.

7 – O quan�ta�vo de materiais apresentado será para quanto tempo de uso ?.

8 – Qual o quan�ta�vo de peças dos Uniformes por funcionário, bem como o quan�ta�vo de EPIS por funcionário 

9 – Considerando que haverá áreas hospitalares é de praxe que as produ�vidades a serem u�lizadas são difere
produ�vidades a serem registradas para definir o valor do metro quadrado para o presente certame ?.

10 – Haverá Posto Fechado. Exemplo : UTI, Centro Cirúrgico etc, que necessite de funcionário em tempo integral ?.

11 – A planilha de custos deverá ser preenchida levando em consideração a Conta vinculada ou o Fato Gerador ?.

12 – Qual o valor do vale transporte no município ?.

14 – Há Planilha de Custos e Formação de preços elaborada,  para esse processo licitatório ? O Órgão pode nos dis

15. Quando foi a última licitação para essa contratação? Qual o número do Pregão eletrônico e UASG? 
16. Qual a empresa que presta serviço atualmente? 
17. Qual é a data de encerramento do atual contrato?

18. Qual é a data estimada para início das atividades? 

atenciosamente, 
Acusar recebimento
Renova Serviços
 

<cpl@unifap.br>

para Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO CPL

Recebido.

Responder Encaminhar

Mail

Chat

Spaces

Meet

1

Pesquisar no e-mail


