
Crislayne de Moraes Lacerda <cmlacerda@crmes.org.br>

Re: Solicitação de Esclarecimento 
1 mensagem

Crislayne de Moraes Lacerda <cmlacerda@crmes.org.br> 17 de maio de 2022 11:27
Para: Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br>
Cc: "Luciene Cristina S. Pires Nascimento" <luciene@crmes.org.br>, licitacoes@crmes.org.br

Bom dia Sra. Kallani,

A CCT fornecida e divulgada por este CRMES está correta. 

Informamos que a planilha de custos detalhada é de responsabilidade individual de cada licitante. O
valor médio mensal e global dos serviços referente ao objeto, disponibilizado e publicado, foi obtido por
meio de pesquisa de preços devidamente realizada de acordo com a IN 73/2020 e a IN 65/2021, e inclusive
utilizando preços amplamente divulgados no Painel de Preços/Comprasnet. 

Ainda neste sentido, informamos que as planilhas de formação de preços serão analisadas uma a uma
por esta CPL, devidamente auxiliada pelo Setor de RH e Gerência Administrativa deste Conselho , porém
SOMENTE NO MOMENTO DO CERTAME, também seguindo literalmente o que preceitua a legislação
vigente.

Sendo assim, reiteramos que este CRM-ES não disponibiliza nenhum modelo pronto a ser
preenchido de planilha de formação de preços.

Em ter., 17 de mai. de 2022 às 10:44, Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br> escreveu: 

Utilizamos dos benefícios da CCT fornecida, porem o valor final para 12 meses, não corresponde com o
valor da licitação. Por isso, queríamos entender o cálculo utilizado pela Administração.

 

Atenciosamente.

 

De: Luciene Cristina S. Pires Nascimento <luciene@crmes.org.br> 
Enviada em: terça-feira, 17 de maio de 2022 10:22 
Para: Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br> 
Cc: licitacoes@crmes.org.br 
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento

 

 

Sra. Kallani, bom dia.

 

Seguem as informações a respeito do certame referido. 

 

Pregão Eletrônico CRM-ES 012/2022.
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Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de Telefonista
na Sede do CRM/ES - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de
acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e demais
disposições fixadas no Edital e seus anexos.

 

Em relação à planilha de formação de preços, este CRM-ES não disponibiliza nenhum modelo pronto a
ser preenchido. Cada licitante deverá emitir a sua planilha, com todos os itens e valores de acordo com
o que preceitua a legislação trabalhista vigente e a CCT da categoria, que foi devidamente publicada
como Anexo IV do Edital referente. (Em anexo, para ciência). 

 

Att. 

 

 

Em ter., 17 de mai. de 2022 às 10:14, Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br> escreveu:

Bom dia, Prezada!

 

RETIFICANDO

 

Referente ao pregão 012/2022.

 

Estamos com vários processos de licitação em trâmite, quatro deles já publicados.

Para que possamos responder, primeiramente preciso saber a qual Pregão está se referindo.

Aguardo.

 

Agradeço sua atenção.

 

De: Luciene Cristina S. Pires Nascimento <luciene@crmes.org.br>  
Enviada em: terça-feira, 17 de maio de 2022 09:23 
Para: Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br> 
Cc: licitacoes@crmes.org.br
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento

 

 

Sra. Kallani, bom dia. 

 

Estamos com vários processos de licitação em trâmite, quatro deles já publicados.

Para que possamos responder, primeiramente preciso saber a qual Pregão está se referindo.

Aguardo.
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Att. 

 

Em ter., 17 de mai. de 2022 às 09:16, Kallani Dalfovo <kallani.dalfovo@itscs.com.br> escreveu:

Bom dia, Prezado!

 

Ao formular nossos preços, notamos que o nosso valor mínimo ultrapassou o valor máximo de R$
98.594,08 da licitação, por isso venho solicitar a planilha utilizada para cotação da administração. O
pedido se faz, para identificarmos nosso erro e para podermos participar do pregão.

 

Atenciosamente;

 

 

 

 

--

Luciene C S Pires do Nascimento

Licitações e Contratos - CRM-ES

Tel.: (27)2122-0100 Ramal: 133

 

 

 

--

Luciene C S Pires do Nascimento

Licitações e Contratos - CRM-ES

Tel.: (27)2122-0100 Ramal: 133
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--  
Atenciosamente,

Crislayne de Moraes Lacerda Freitas 
Pregoeira | Apoio da Diretoria
Conselho Regional de Medicina do Estado do Espirito Santo
27 2122-0100 
apoiodiretoria@crmes.org.br
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