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ESCLARECIMENTO Nº 4 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020

 
 

QUESTIONAMENTO 1

Referente ao vale alimentação o item 3.10 do termo de referência traz que deverá ser para todas as
categorias seguindo a CCT. A CCT traz que só deverá ser fornecido para os profissionais cuja carga horária
sejam superior a 06 horas diárias. Pergunta-se: Deverá ser fornecido vale alimentação para os profissionais
cuja carga horária são de 12 horas semanais, 04 horas diárias?

RESPOSTA 1

O licitante poderá adotar o que prevê a Convenção Cole�va de Trabalho - CCT do local de trabalho e aplicável
à categoria.

 

 QUESTIONAMENTO 2

O item 7.1.5.2 traz que haverá limpeza de placas de iden�ficação, sinalização, emblemas, letreiros, dentre
outros, devendo tais serviços ser providenciado pela contratada por ser especializado. Pergunta-se: Há placas
em alturas que seja necessários andaimes? Qual a especificidade dos objetos por ser necessário a
subcontratação do serviço?

RESPOSTA 2

Os itens mencionados não carecem de limpeza por meio de instalação de andaime. A �tulo de exemplo, são
placas de sinalização e iden�ficação em paredes e emblemas na porta de entrada localizadas nas áreas
internas dos escritórios das unidades do órgão. 

 

QUESTIONAMENTO 3

Haverá limpeza de caixas d’ água? Se posi�vo favor informar a quan�dade por unidade, periodicidade,
litragem e são de di�cil acesso. 

RESPOSTA 3

Não haverá limpeza de caixa d'água.

 

 QUESTIONAMENTO 4

O edital não traz o percentual a ser apresentado de seguro garan�a e as exigência a se apresentar. Pergunta-
se: Não deverá a contratada apresentar seguro garan�a nos termos da legislação vigente?



RESPOSTA 4

No edital não existe previsão de seguro garan�a.

 

QUESTIONAMENTO 5

O edital não traz se haverá a obrigatoriedade de abertura de conta vinculada ou se o contrato aplicará o fato
gerador. Gen�leza esclarecer.

RESPOSTA 5

Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da exequibilidade,
prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e bene�cios previstos
na convenção cole�va de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção cole�va de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplifica�vo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante,
desde que demonstre os custos aplicáveis.

QUESTIONAMENTO 6

Como e quando será realizada a repactuação do contrato? O edital é omisso em relação a este assunto,
inclusive nem consta cláusula que trate deste assunto na Minuta do Contrato.

RESPOSTA 6

O edital e anexos, com destaque para o Anexo II - Termo de Contrato, prevê a possibilidade de prorrogação
contratual, conforme pode ser observado na cláusula segunda do anexo II. Ressalta-se ainda cláusula terceira
do anexo II, referente aos reajustes.

 

QUESTIONAMENTO 7

O edital traz claramente que em caso de prorrogação contratual o valor poderá alcançar R$951.136,25 em 5
anos, ou seja, o valor es�mado mul�plicado por 5 anos. Então não estão considerando valores que poderão
ser repactuados? A licitante deverá considerar em seus custos que o contrato não será repactuado durante
os 05 anos?

RESPOSTA 7

O edital e anexos, com destaque para o Anexo II - Termo de Contrato, prevê a possibilidade de reajuste de
preços, conforme cláusula terceira do anexo II, referente aos reajustes.

 

QUESTIONAMENTO 8

Os valores referentes ao Fato gerador serão pagos mensalmente ou somente quando houver ocorrência?

RESPOSTA 8

Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da exequibilidade,
prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e bene�cios previstos
na convenção cole�va de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção cole�va de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplifica�vo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante,
desde que demonstre os custos aplicáveis.



 

QUESTIONAMENTO 9

Os salários e bene�cios das cct’s de 2020 serão repactuados após assinatura do contrato retroa�vamente à
data de vigência das mesmas?

RESPOSTA 9

O edital e anexos, com destaque para o Anexo II - Termo de Contrato, prevê a possibilidade de reajuste de
preços, conforme cláusula terceira do anexo II, referente aos reajustes.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 06/04/2021, às
16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0304323 e o
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