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Josemar Tavares <josemartcjr@gmail.com>

Esclarecimentos Referente ao Pregão 24.093/2022 - Processo n]. 00923/2022-97 
2 mensagens

ZeloPB Licitacao <zelopblicitacao@gmail.com> 12 de agosto de 2022 14:18
Para: pregao.semad@natal.rn.gov.br

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Ao tempo que cumprimento, venho solicitar alguns esclarecimentos referente ao Pregão 24.093/2022, cujo objeto é o Registro de

Preços para a contratação de empresas especializadas em terceirização de serviços, para a categoria de cozinheiro, auxiliar de cozinha,

copeiro, higienista hospitalar, higienista predial, maqueiro, recepcionista, roupeiro, porteiro, almoxarife e carregador. 
1.   O item 1.2 do Edital diz que:
A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em
quantos lotes forem de seu interesse. 

No entanto, ao cadastrar a proposta no sistema Comprasnet, a mesma apresenta-se apenas em um único grupo, não dando a opção de
participação em vários lotes conforme prevê o item acima citado.
Favor esclarecer.

2.   O item 4.28 do Termo de Referência diz que:
4.28. Os equipamentos, ferramentas e suplementos fornecidos pela contratada para execução dos serviços, deverão ser mantidos
em estado de conservação e quantidades adequadas durante a vigência do contrato, visando à perfeita execução dos serviços. 

No entanto o Edital, Termo de Referencia e Anexos, não apresentam listas destes, nem quantidades dos equipamentos e ferramentas a
serem utilizados neste processo..

Favor esclarecer como iremos cotar as despesas referentes a estes itens.

Sem mais, agradecemos pela atenção, ficaremos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,
--  

Setor de Licitações 
(83) 3341.1068 / 3322.2146. 

Josemar Tavares <josemartcjr@gmail.com> 15 de agosto de 2022 11:27
Para: ZeloPB Licitacao <zelopblicitacao@gmail.com>

1.   O item 1.2 do Edital diz que:
A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em
quantos lotes forem de seu interesse. 

No entanto, ao cadastrar a proposta no sistema Comprasnet, a mesma apresenta-se apenas em um único grupo, não dando a opção de
participação em vários lotes conforme prevê o item acima citado.
Favor esclarecer.

RESPOSTA: A licitação terá apenas um lote único.

2.   O item 4.28 do Termo de Referência diz que:
4.28. Os equipamentos, ferramentas e suplementos fornecidos pela contratada para execução dos serviços, deverão ser mantidos
em estado de conservação e quantidades adequadas durante a vigência do contrato, visando à perfeita execução dos serviços. 

RESPOSTA: O termo de referência não fez menção aos equipamentos, razão pela qual não será exigido. Apenas será exigido fardamentos
e epi's previstos no instrumento convocatório.

Att.
Josemar Tavares
Pregoeiro da SEMAD
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