
QUESTIONAMENTO 

 

Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde! 

 

Solicito esclarecimento referente ao pregão eletrônico 002/2019, conforme abaixo: 

 

1 Qual a atual empresa prestadora dos serviços? 

2 Qual a data es mada para início das a vidades? 

3 Qual o número de registro da convenção u lizada como base para os postos? 

4 Para controle de assiduidade dos profissionais, será necessário ponto eletrônico ou mecânico ou poderá ser 

realizado por folha de ponto? 

5 Há provisão de adicional de insalubridade ou periculosidade para algum dos postos? 

6 Será necessária a permanência do preposto em tempo integral nos locais de prestação dos serviços? Pode ser 

nomeado do efe vo? 

7 Qual o CBO destes postos? 

8 A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o Regime de Tributação 

que se encontra, para verificação do PIS e COFINS apresentados? 

 

Atenciosamente, 

 

RESPOSTA  

 

Senhor fornecedor, 

 

Comunicamos que o PE nº 02/2019 será anulado, sendo o Edital readequado. 

 

Quanto os seus questionamentos, informamos que: 

 

1. Qual a atual empresa prestadora dos serviços? 

 Emida Instalações LTDA. 

2. Qual a data estimada para início das atividades? 

 A previsão inicial era no início do mês de agosto de 2019, porém, em virtude da anulação e necessidade de 

adequações no Edital, esse prazo será dilatado. 

3. Qual o número de registro da convenção utilizada como base para os postos? 

 A informação constará no próximo Edital. 

4. Para controle de assiduidade dos profissionais, será necessário ponto eletrônico ou mecânico ou poderá ser 

realizado por folha de ponto? 

 Folha de ponto. 

5. Há provisão de adicional de insalubridade ou periculosidade para algum dos postos? 

 Sim. Os percentuais serão informados na planilha base que será disponibilizada pelo CRCRJ. 

6. Será necessária a permanência do preposto em tempo integral nos locais de prestação dos serviços? Pode ser 

nomeado do efetivo? 

 Não. 

7. Qual o CBO destes postos? 

 Oficial de Manutenção - 514325 

 Bombeiro hidraulico – 724110 

 Eletricista - 313130 



8. A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o Regime de Tributação 

que se encontra, para verificação do PIS e COFINS apresentados? 

 Sim. Os documentos a serem enviados serão informados no Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Raphael Lira da Silva 

Pregoeiro 


