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Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 
2 mensagens

COMPCATO SERVIÇOS <compacto.licitacao@gmail.com> 29 de junho de 2022 12:28
Para: comissaodelicitacao@crf-ba.org.br

Bom dia senhores, segue abaixo esclarecimentos referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022, aguardo! 

1 - Se trata de serviços novos ou já vem sendo executados?

2-  Qual a previsão de início do contrato?

3 - O contrato será de 6 (seis) meses, existe possibilidade de ser prorrogado?

4 - Qual o sindicato e a base salarial adotada pelo órgão para pesquisa de preços? será exigido um salário
estipulado como mínimo sob pena de desclassificação?

5 - As empresas optante pelo simples nacional poderão participar conforme sua tributação e poderão assim
continuar com seu regime sem ser excluída durante a vigência do contrato? 

6 - Será fornecido algum material ou equipamento pela CONTRATADA?

7 - A empresa poderá adotar seu modelo de planilha conforme legislação atual?  

Att,

--  
COMPACTO AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 37.118.350/0001-67 
Licitações 
(85) 4141-3145

Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br> 4 de julho de 2022 10:35
Para: COMPCATO SERVIÇOS <compacto.licitacao@gmail.com>

Prezada empresa Compacto
Bom dia,

Referente: 
Pregão Eletrônico Nº 002/2022

Perguntas:

1 - Se trata de serviços novos ou já vem sendo executados?

2-  Qual a previsão de início do contrato?

3 - O contrato será de 6 (seis) meses, existe possibilidade de ser prorrogado?

4 - Qual o sindicato e a base salarial adotada pelo órgão para pesquisa de preços? será exigido um salário
estipulado como mínimo sob pena de desclassificação?

5 - As empresas optante pelo simples nacional poderão participar conforme sua tributação e poderão assim
continuar com seu regime sem ser excluída durante a vigência do contrato? 

6 - Será fornecido algum material ou equipamento pela CONTRATADA?

7 - A empresa poderá adotar seu modelo de planilha conforme legislação atual?
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Respostas: 

1 - Já vem sendo executado. 
2 -.Início do contrato agosto de 2022..
3 - Sim. Conforme objeto do Edital, podendo ser prorrogado a critério do CRF-BA.
4 - Sindilimp Seac 2022 e Sindados/SiNEPD, serão exigidos valores conforme Tabela item 6.8 deste Edital.
5 - Sim. Desde que a empresa esteja enquadrada neste regime tributário realmente,  a questão da exclusão poderá
ocorrer se as documentações não estiverem de acordo com o Edital.
6 - Não será fornecido material ou equipamento. Deverá constar na Proposta os gastos necessários como utilização
materiais de Epis, uniformes, fardamentos, etc. conforme informados nos itens e subitens do Edital.
7 - A empresa deverá seguir os modelos disponibilizados no Anexo II do Edital.

               Atenciosamente
          Comissão de Licitação
         Tel: (71) 3368-8812/8800

[Texto das mensagens anteriores oculto]


