
QUESTIONAMENTO 

 

Setor de Licitações – Sr. Pregoeiro 

 

Primeiramente obrigado pela atenção, 

 

Gostaríamos de esclarecer as seguintes questões referentes ao Pregão Eletrônico n° 02/2019. 

 

Para que possamos fazer a cotação da nossa proposta de Preço, essas questões abordadas a seguir são de suma 

importância. Sendo necessária a manifestação técnica da CPL, para apresentar resposta em 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de pedido de impugnação do certame supracitado. 

 

1. Para a correta elaboração da proposta e a igualdade dos preços entre as licitantes, devemos cotar para 

algumas das categorias adicional de Periculosidade e/ou Insalubridade? Qual percentual? 

 

2. Se por ventura, não houver adicional de periculosidade e insalubridade nesse momento, e no decorrer das 

atividades do contrato, for realizado perícia e sendo atestado o grau de insalubridade, haverá direito a revisão 

dos preços, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93? 

 

3. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a execução do 

contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, ou só após o interregno mínimo de 

01(um) ano? 

 

4. Devemos cotar algum preposto, o mesmo deverá permanecer em tempo integral à disposição da 

Contratante? Se a resposta for sim, o mesmo poderá ser um dos profissionais já listados no Edital? 

 

5. O controle de assiduidade dos profissionais, poderá ser realizado por folha de ponto? 

 

6. Favor informar a quantidade de insumos, material, equipamentos e ferramentas a serem utilizados pelo 

Contratado, pois não consta no Edital. A solicitação se faz necessária, visto que a atual prestadora dos 

serviços, tem essa informação, e que, se não for disponibilizada aos licitantes, a empresa que presta serviços 

atualmente será beneficiada, por conhecer em detalhes a demanda do Contrato, podendo assim estimar a 

quantidade exata dos materiais, equipamentos e ferramentas a serem fornecidos. 

 

Por favor, confirmar o recebimento, 

 

No aguardo do vosso contato, 

 

Atenciosamente, 

 

RESPOSTA  

 

Senhor fornecedor, 

 

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

 

Quanto os seus questionamentos, informamos que: 

 



1. Para a correta elaboração da proposta e a igualdade dos preços entre as licitantes, devemos cotar para 

algumas das categorias adicional de Periculosidade e/ou Insalubridade? Qual percentual? 

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

2. Se por ventura, não houver adicional de periculosidade e insalubridade nesse momento, e no decorrer das 

atividades do contrato, for realizado perícia e sendo atestado o grau de insalubridade, haverá direito a revisão 

dos preços, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93? 

 Sim. 

3. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a execução do 

contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, ou só após o interregno mínimo de 

01(um) ano? 

 A repactuação se dará na forma do item 15 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 

4. Devemos cotar algum preposto, o mesmo deverá permanecer em tempo integral à disposição da 

Contratante? Se a resposta for sim, o mesmo poderá ser um dos profissionais já listados no Edital? 

 Não. 

5. O controle de assiduidade dos profissionais, poderá ser realizado por folha de ponto? 

 Sim. 

6. Favor informar a quantidade de insumos, material, equipamentos e ferramentas a serem utilizados pelo 

Contratado, pois não consta no Edital. A solicitação se faz necessária, visto que a atual prestadora dos 

serviços, tem essa informação, e que, se não for disponibilizada aos licitantes, a empresa que presta serviços 

atualmente será beneficiada, por conhecer em detalhes a demanda do Contrato, podendo assim estimar a 

quantidade exata dos materiais, equipamentos e ferramentas a serem fornecidos. 

 Os materiais serão fornecidos pelo contratante, devendo as ferramentas serem disponibilizadas pela 

contratada. 

 

As ferramentas deverão ser as suficientes para realizar as atividades descritas no item 4.12. 

 

Para agendar sua visita às instalações do CRCRJ, favor entrar em contato com a Gerência Predial através do e-mail 

predial@crcrj.org.br ou através dos telefones (21) 2216-9632 ou (21) 2216-9572. 

 

Atenciosamente, 

 

Raphael Lira da Silva 

Pregoeiro 


