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ESCLARECIMENTO Nº 5 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020

 
 

QUESTIONAMENTO 1

O controle de frequência dos funcionários, deverá ser realizado por folha de ponto ou relógio de ponto?
Caso seja por relógio de ponto, por gen�leza informar a quan�dade  a ser fornecida. 

RESPOSTA 1

  Poderá ser u�lizada folha de ponto.

 

QUESTIONAMENTO 2

Para os postos de 12 horas semanais, deverão ser fornecidos o custo de Alimentação?

RESPOSTA 2

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

 

QUESTIONAMENTO 3

Para os postos de 12 horas semanais, o valor salarial será cheio ou proporcional às horas trabalhadas?

RESPOSTA 3

A licitante poderá seguir a proporcionalização do salário conforme carga horária do posto e Convenção
Cole�va de Trabalho aplicável.

 

QUESTIONAMENTO 4

Deverão ser pagos Horas Extras ou Diárias para os funcionários?

RESPOSTA 4

A licitante deverá observar o que determina o edital e anexos, com destaque para os itens 11.1 e 13.3 do
Anexo I - Termo de Referência.

 

QUESTIONAMENTO 5

Deverão ser pagos Adicional de Insalubridade ou Periculosidade para os funcionários? Caso sim, por
gen�leza informar o percentual que deverá ser pago.



RESPOSTA 5

Os colaboradores não prestarão serviços em áreas insalubres ou com periculosidade.

 

QUESTIONAMENTO 6

Qual a Convenção Cole�va que devemos u�lizar como base para fins salarial e bene�cios?

RESPOSTA 6

A convenção cole�va de trabalho deverá ser aquela do local do trabalho e aplicável à categoria.

Deverá ser indicada a convenção cole�va de trabalho u�lizada, conforme item 6.1.2.1. do edital.

 

QUESTIONAMENTO 7

Qual o valor salarial de cada categoria?

RESPOSTA 7

A composição dos custos da proposta é de responsabilidade do licitante.

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 8

Qual a previsão para o início dos serviços?

RESPOSTA 8

Não será mencionada previsão para início dos serviços a considerar imprevistos, principalmente em virtude
da pandemia de Covid-19. 

 

QUESTIONAMENTO 9

Os insumos (materiais/utensílios/equipamentos) serão fornecidos pela Contratante ou pela Contratada?

RESPOSTA 9

No presente pregão não está previsto o fornecimento de material ou equipamento, conforme item 9 do
termo de referência.

 

QUESTIONAMENTO 10

Ainda sobre os insumos, por gen�leza, os Senhores poderiam nos enviar a relação dos
materiais/utensílios/equipamentos que devem ser fornecidos?

RESPOSTA 10

No presente pregão não está previsto o fornecimento de material ou equipamento, conforme item 9 do
termo de referência.



 

QUESTIONAMENTO 11

Qual o valor de transporte que deverá ser pago aos funcionários?

RESPOSTA 11

A composição dos custos da proposta é de responsabilidade do licitante.

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 12

Qual a alíquota de iss que deverão ser u�lizadas para cada local?

RESPOSTA 12

A composição dos custos da proposta é de responsabilidade do licitante.

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 13

A planilha de custos deverá ser por M² ou por quan�dade?

RESPOSTA 13

Por posto de trabalho. 

O modelo de planilha para formação de proposta está presente no link: h�ps://crn9.org.br/licitacao/ .

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

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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0304365 e o
código CRC 4F1F2803.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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