1 of 2

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
Para:

"Comercial Intersept Santa Catarina" <comercialsc@intersept.com.br>

Data:

12/02/2020 09:44 (agora)

Assunto:

Re: Esclarecimentos Pregão nº 002/2020-Limpeza

Bom dia prezado,
Em atendimento ao solicitado, segue resposta aos questionamentos:
1) Qual empresa executa os serviços atualmente?
R: Deutrans Serviços Ltda
2) Será somente mão de obra?ou deveremos cotar alguma material, equipamento etc?
R: Os serviços são aqueles descritos em edital.
3) Em algum período do ano, os serviços serão interrompidos?, se sim qual a data,
quantos dias e quais os postos?
R: Excepcionalmente quando a Unidade estiver fechada.
4) A repactuação será através da Convenção Coletiva da categoria?
R: Sim.
5) A disputa de preços será por valor anual ou mensal?
R: Valor mensal, conforme consta em edital.
6) Nos dias de feriados toada a equipe trabalhará normalmente ou tera redução no
efetivo?
R: Será conforme cronograma da Unidade.
Atenciosamente;
Comissão Permanente de Licitação
Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA -PR
Av. Nossa Senhora da Luz, Nº 2143 - Jardim Social / Curitiba -PR
(41)3253-3232 Ramal 209
Em 07/02/2020 às 13:51 horas, "Comercial Intersept Santa Catarina"
<comercialsc@intersept.com.br> escreveu:
Boa Tarde!
Prezados Membros da Comissão de Licitação.
Solicitamos a gentileza de nos responder a algumas perguntas sobre o pregão
12/02/2020 08:42
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002/2020.
Pergunta 01
Qual empresa executa os serviços atualmente?
Pergunta 02
Será somente mão de obra?ou deveremos cotar alguma material, equipamento etc?
Pergunta 03
Em algum período do ano, os serviços serão interrompidos?, se sim qual a data,
quantos dias e quais os postos?
Pergunta 04
A repactuação será através da Convenção Coletiva da categoria?
Pergunta 05
A disputa de preços será por valor anual ou mensal?
Pergunta 06
Nos dias de feriados toada a equipe trabalhará normalmente ou tera redução no
efetivo?
Att;,

Valdivino Vilas Boas Filho
Coordenador de Licitações
+55 41 3266-9581 | Ramal: 4592
comercialsc@intersept.com.br
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