
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis – SC.

ESCLARECIMENTO 004/2015
TOMADA DE PREÇOS CRF Nº 001/2015

Em resposta  a  pedidos  de  esclarecimentos  e   enviados  por  e-mail,  por  eventual 
interessado no presente certame, passamos a responder:

Pergunta 1: No item 10.2 do Edital, sobre local de execução dos serviços, é informado que estes  
ocorrerão no prédio  do  CRF/SC,  em Florianópolis.  Perguntamos  se  a  execução dos  serviços  
poderá ocorrer no escritório da Contratada.
Resposta: No objeto do edital, o conteúdo dos projetos deverão ser realizado pela empresa no local 
que melhor lhe convier. A assessoria deverá ser feita com apoio técnico para licitação que decorrerá 
dos projetos de forma presencial  ou não de acordo com a necessidade.  Em caso de assessoria 
presencial o local deverá ser a sede do CRF/SC (Centro de Florianópolis). Já a fiscalização da obra 
civil deverá ocorrer no local.

Pergunta 1:  Será fornecido pela Contratante o projeto da edificação existente, de arquitetura e  
todos os complementares?
Resposta: SIM, já encaminhado por e-mail aos interessados a forma de acesso aos projetos, plantas 
e fotos que servirão de subsídio às empresas. O acesso aos documentos devem ser por meio do 
drive vinculado ao e-mail compras@crfsc.org.br.

Esclarecimento  3: Referente  ao  item  6  do  Termo  de  Referência,  sobre  Fiscalização,  
Gerenciamento  e  Supervisão.  Perguntamos  qual  deverá  ser  o  quadro  técnico  mínimo  a  ser  
disponibilizado pela Contratada para execução desta etapa,  bem como a carga horária a ser  
cumprida.
Resposta: O quadro técnico mínimo (item 4.2 e 6 do Edital), bem como a quantidade de horas 
deve ser para atender plenamente ao objeto do certame, incluindo os prazos de execução do objeto.

Florianópolis/SC, 11 de junho de 2015

Everaldo Amaral
Presidente da Comissão de Licitações


