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28.7 A proposta ainda deverá conter a clara indicação do instrumento cole�vo de trabalho u�lizado p
realizar a prestação dos serviços por produ�vidade em metro quadrado

 

5 – Qual a jornada de trabalho dos profissionais?

Informamos que a jornada de trabalho consta no consolidado presente no ANEXO XIX - CRONOGRAMA E
TRABALHO.

 

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

Informamos que o tempo de vida ú�l está discriminado na planilha de custo e formação de preços que 

 

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

Informamos que a dispensação é mensal, conforme Item 10 do Edital “Materiais a Serem Disponibilizad

 

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

Esta informação consta no item 15.3 do Edital “Fornecer aos profissionais que serão alocados nos posto
prazo máximo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sendo que deverão ser entregues mais
2 (dois) jogos de uniformes no prazo máximo de até 6 (seis) meses contados da úl�ma entrega”.

 

9 – Considerando que haverá áreas hospitalares é de praxe que as produ�vidades a serem u�lizadas sã
Cri�cas: Quais as produ�vidades a serem registradas para definir o valor do metro quadrado para o prese

Informamos que no item 12.3 do Edital consta da tabela com a produ�vidade por �po de área, bem com

 

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

Informamos que os setores serão abertos de acordo com o que está previsto no faseamento de abertur

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

Informamos que é usado a conta vinculada, conforme consta no Edital. Ressaltamos que compete à Lic

 

12 – Qual o valor do vale transporte no município?

Informamos que a passagem de ônibus varia entre R$ 3,75 à R$ 4,00, cabendo à Licitante se apropriar d

 

13 – Quais os percentuais deverão ser u�lizados nos seguintes MÓDULOS E SUBMÓDULOS:

SUBMÓDULO 2.1 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

Mail

Chat

Spaces

Meet

Pesquisar no e-mail


