Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
ESCLARECIMENTOS 4 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

Prezados,
Em atenção à solicitação de esclarecimento realizada em 10/02/2015, abaixo transcrita,
passamos a esclarecer pontualmente os questionamentos realizados:
- Nas colunas da equipe mínima a serem preenchidos deve estar somente os valores de
salário ou todos os custos embutidos? O que deve constar na planilha a ser
apresentada são custos totais referentes a cada um dos profissionais listados.
- Idem para os outros campos, Impressão, Manuseio e Distribuição. Sim. O critério a ser
utilizado é o mesmo que para a equipe mínima: custos totais de Impressão, custos
totais de Manuseio e custos totais de Distribuição.
- Para qual número de páginas do jornal está sendo considerado equipe mínima para
efeito de análise de custos? O critério para julgamento é de 28 páginas, mas a planilha
deve ser plenamente preenchida para todos os números de páginas previsto.
Cordialmente,
Samantha Aguiar
Pregoeira
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- Nas colunas da equipe mínima a serem preenchidos deve estar somente os valores de salário ou todos os
custos embutidos?
- Idem para os outros campos, Impressão, Manuseio e Distribuição.
- Para qual número de páginas do jornal está sendo considerado equipe mínima para efeito de análise de
custos?
No aguardo do seu parecer.”
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