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Questionamento 1: Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual a
atual prestadora dos serviços? Questionamento 2: Qual a data término do atual contrato? Questionamento 3: Qual a data
estimada para início das atividades? Questionamento 4: Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços
atualmente? Questionamento 5: Os funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da Categoria? Em caso
positivo, quais benefícios e respectivos valores? Questionamento 6: Qual a convenção coletiva utilizada para a formação do
preço? Questionamento 7: Qual o horário de trabalho dos turnos? Questionamento 8: Para a jornada de 44 horas semanais,
existirá jornadas aos sábados? Haverá expediente nos feriados? Questionamento 9: Os funcionários terão direito a adicional de
periculosidade? Em caso positivo, quantos e quais postos? Questionamento 10: Será necessário fornecer algum tipo de material
ou equipamento? Em caso positivo, quais e qual quantidade? Questionamento 11: O preposto terá figura apenas de
acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer, eventualmente ao local de trabalho? O preposto poderá ser um dos
profissionais que atenderá o escopo contratual? Questionamento 12: Considerando a situação econômica atual do país
pergunta-se: os pagamentos são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? Questionamento 13: O profissional
poderá realizar o gozo do horário de intervalo para repouso e alimentação almoço, permanecendo o posto "vazio" neste período?
Ou será obrigatório a cotação do Intervalo Intrajornada (1 hora por dia)? Questionamento 14: Em caso afirmativo para a
inclusão de intervalo intrajornada, este custo foi considerado no valor estimado para a licitação divulgado no Edital?
Questionamento 15: É correto o entendimento que o upload da planilha de custos antes da sessão não é obrigatório, sendo
necessário o envio apenas pela licitante vencedora? Questionamento 16: Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado
serão desclassificadas antes e/ou depois da fase de lances? Questionamento 17: Qual o prazo para o envio da documentação
ajustada, existe um erro de digitação no Edital, o item 7.27.2 informa o numeral 24 e por extenso "duas" horas, qual o prazo a
considerar?

Fechar


