CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

ESCLARECIMENTOS
Referência: Pregão Eletrônico nº 04/2020 - Contratação de serviços continuados para 1 (um)
posto, com dedicação exclusiva, para 1 (um) de auxiliar de serviços gerais, com fornecimento
de uniformes, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Em atenção à consulta formulada ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, fazemos os
seguintes esclarecimentos:
1º Quem atende atualmente o objeto da licitação?
Resposta: Atualmente os serviços são prestados pela empresa RM de Almeida Limpeza e
Conservação, como informado no site do Portal da Transparência do CFFa, disponível em:
https://cffa-br.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
2º Qual o valor do contrato?
Resposta: O valor global do contrato, de 12 (doze) meses de prestação de serviços é de R$
41.565,12 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) e o valor
mensal é de R$ R$ 3.463, 76 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis
centavos).
3º É obrigatória a realização de vistoria?
Resposta: Não. De acordo com o item 8.6.2, do Edital do Pregão Eletrônico 04/2020 - A
Licitante poderá se preferir apresentar Declaração de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este Conselho e
Federal de Fonoaudiologia, na forma do Anexo VI deste Edital.
4º Enviar a planilha de custo do último aditivo ou do contrato atual, já que processo é
público.
Resposta: A planilha será disponibilizada no site do CFFa: www.fonoaudiologia.org.br
Fica mantida a abertura do pregão eletrônico para o próximo dia 29/07/2020, às 9h30
(horário de Brasília/DF).
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