14/11/2018

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=852877&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 07/11/2018 11:33:27
Visando evitar dúvidas aos licitantes, a pregoeira do CRA-RN esclarece: Para a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio
e Conservação para as Sedes do Conselho Regional de Administração- CRA/RN em Natal e Mossoró/RN. Processo SEI Nº
476915.000966/2018-11 Pregão 03/2018- CRA-RN O valor Máximo de Referência de R$ 95.550,42 ( Tabela de Valor
Máximo anexa ao edital), refere-se ao valor estimado para a sede em Natal/RN e Seccional de Mossoró/RN para um período
de 30 meses, incluso materiais de limpeza, equipamentos, fardamentos e EPI, todos os custos diretos e indiretos para a
perfeita execução do serviço, para o referido período(30 meses), conforme Anexo D- Planilha de Custos e Formação de
Preços, também acostado ao edital e disponível no site do CRA-RN, bem como nos Estudos Preliminares, disponível no
processo SEI Nº 476915.0009666/2018-11.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=852877&Texto=T&prgCod=761018
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14/11/2018

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855499&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 14/11/2018 13:53:27
ESCLARECIMENTO Devido a pedido de esclarecimento e da diligência efetuada junta ao CRA-CE, com declaração do CRA-CE
e resposta ao referido esclarecimento constante no link: http://www.crarn.org.br/novo/licitacoes.php#box_cont, as
empresas que tenham registro no CRA-CE, pelo impedimento constante na referida declaração, deverão apresentar registro
da empresa no Regional, atestados registrados no sindicato e decisão judicial que embasa o impedimento, para maior
publicidade.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855499&Texto=T&prgCod=761018
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855500&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 14/11/2018 13:54:04
DATA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO Devido a erro formal constatado no edital, e pela data da sessão
ser o dia 22/11, e para adequação a legislação, considerar a data limite para pedido de esclarecimento dia 16/11( 3 dias
úteis antes da sessão) e 19/11( dois dias úteis antes da sessão) como data limite para eventuais pedidos de impugnação.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855500&Texto=T&prgCod=761018

1/1

14/11/2018

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855503&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 14/11/2018 13:57:44
IMPUGNAÇÃO Devido ao pedido de impugnação ao edital, mais especificamente a descrição detalhada das atividades,
constantes no item 4.2 do Termo de Referência e pelo acatamento das razões pelo Regional, opta-se pela exclusão das
atividades mencionadas pela empresa impugnante, por não adequarem-se as atividades do Auxiliar de Serviços Gerais-ASG,
com pedido e resposta constante no link: http://www.crarn.org.br/novo/licitacoes.php#box_cont.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855503&Texto=T&prgCod=761018
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855505&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 14/11/2018 13:58:46
ME/EPP A pregoeira do CRA-RN esclarece que devido a limitação do comprasnet e para a adequação a legislação,
salientando que o valor estimado de R$ 95.550,42 refere-se a um período de 30 meses, incluso materiais de limpeza,
fardamento, EPIS e todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, dando um estimado anual de R$
38.220,16, menor portanto, que R$ 80.000,00, a licitação será exlusiva para ME/EPP, embora tenha sido cadastrada no
comprasnet sem o respectivo benefício, visando não ferir a legislação.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855505&Texto=T&prgCod=761018
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855506&Texto=T&prgCod=761018

Aviso 14/11/2018 13:59:36
O CRA-RN esclarece que o item 7.8 do Termo de Referência, onde solicita registro no órgão de classe competente, para
evitar ambiguidades, esclarece que será também verificada a adimplência da empresa junto ao CRA respectivo.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=855506&Texto=T&prgCod=761018
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