
De : setorcompras@pmtresdemaio.com.br
Assunto : Re: Esclarecimentos concorrência nº 001/2021

Para : administracao <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>,
gfgcomercial01@gmail.com

Zimbra administracao@tresdemaio.rs.gov.br

Re: Esclarecimentos concorrência nº 001/2021

sex, 24 de set de 2021 15:24

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa tarde, seguem esclarecimentos:

1) Na planilha de custo em pdf, consta horas contratadas pela empresa 180, porém no edital a
quantidade de horas diárias é de 274.  Qual está correto?

Ambos, visto que 180 horas é indicativo para a composição de custos, esclarecimento do dia
09/09/2021, vide site. E 274 horas é o número de horas a serem contratadas pelo Município. 

Daiana Perin
Coordenadora de Compras
Prefeitura Municipal de Três de Maio
(55) 3535-1122
Ramal Interno 222

De: "administracao" <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>
Para: "setorcompras" <setorcompras@pmtresdemaio.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de setembro de 2021 15:05:20
Assunto: Fwd: Esclarecimentos concorrência nº 001/2021

Em anexo, pedido de esclarecimento ref. à Concorrência 001/2021.

De: "GFG Comercial" <gfgcomercial01@gmail.com>
Para: administracao@tresdemaio.rs.gov.br
Enviadas: Terça-feira, 14 de setembro de 2021 14:51:32
Assunto: Esclarecimentos concorrência nº 001/2021

Boa tarde,
Solicito esclarecimentos referente a concorrência nº 001/2021.

1) Na planilha de custo em pdf, consta horas contratadas pela empresa 180, porém no edital a
quantidade de horas diárias é de 274.  Qual está correto?

Ambos, visto que 180 horas é indicativo para a composição de custos, esclarecimento do dia
09/09/2021, vide site. E 274 horas é o número de horas a serem contratadas pelo Município. 

51 3407-1345 / 3207-6985 / 3207-6987

http://mail.pmtresdemaio.com.br:8080/h/printmessage?id=C%3A27522&xim=1


De : setorcompras@pmtresdemaio.com.br
Assunto : Re: Questionamento Concorrência nº 01/2021

Para : administracao <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>,
caroldo licita <caroldo_licita@hotmail.com>

Zimbra administracao@tresdemaio.rs.gov.br

Re: Questionamento Concorrência nº 01/2021

sex, 24 de set de 2021 16:18

Boa tarde, segue Resposta:

Através do comprovante de envio do E-Social, em substituição ao CAGED. 

 
Daiana Perin
Coordenadora de Compras
Prefeitura Municipal de Três de Maio
(55) 3535-1122
Ramal Interno 222

De: "administracao" <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>
Para: "setorcompras" <setorcompras@pmtresdemaio.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 16:12:44
Assunto: Questionamento Concorrência nº 01/2021

Em anexo.

De: "Iasmin Ehlers" <caroldo_licita@hotmail.com>
Para: "administracao" <administracao@pmtresdemaio.com.br>,
administracao@tresdemaio.rs.gov.br, "setorcompras" <setorcompras@pmtresdemaio.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 21 de setembro de 2021 8:13:03
Assunto: Questionamento Concorrência nº 01/2021

Prezados, bom dia!

Gostaria de �rar uma dúvida com relação a Concorrência nº 01/2021.

O edital solicita no item 2.7.4, "c", "c.2", especificamente a cópia do úl�mo Recibo do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados - CAGED.

Diante disso ques�ono o seguinte: empresas que fazem a importação dos dados no E-Social podem
comprovar este item de qual maneira? Tendo em vista que não possuem o CAGED?

Desde já agradeço pela atenção e aguardo retorno!

Att,
Iasmin Ehlers
Caroldo Prestação de Serviços Eireli
Setor de Licitações
Fones: (051) 3654-3428
"O Senhor é meu pastor, nada me faltará"
                                                   Salmo 23


