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Questionamento 1: O licitante deverá anexar a Proposta e Planilha de Custos detalhada antes do início da sessão, ou só será
exigida do licitante que oferecer o menor preço após a fase de lances? Se o licitante não anexar a Planilha detalhada junto com
a Proposta será desclassificada? Questionamento 2: O licitante será obrigado a utilizar a Planilha de Custos Anexo II do Edital ou
poderá utilizar sua própria Planilha? Questionamento 3: Conforme Item 7.2.1 do Edital, será desclassificado a Proposta
identificar o Licitante. Pergunto: Esse caso se aplicará ao licitante que se identificar no ato do cadastro no sistema (Comprasnet)
ou também o Anexo da Proposta de Preços que inserimos no sistema junto com a documentação de habilitação?
Questionamento 4: Com base no Item 3.28.5 do Edital, solicito que informe qual a previsão mensal de realização de Horas
Extras dos motoristas para poder estimar os custos adicionais? Questionamento 5: Tem previsão de Adicional Noturno? Se sim,
qual a previsão mensal de horas estimadas? Questionamento 6: Se houver despesas com Horas Extras e Adicional Noturno,
devemos incluir na composição da Planilha de Custos para efeito de disputa ou serão parte dos custos indiretos da empresa?
Questionamento 7: O valor de R$165,00, referente a diária serão para cobrir as Viagens e Hospedagens mensais que os
Motoristas vão realizar? Questionamento 8: O valor de R$1.650,00, referente as diárias anuais serão para cada um ou para os
dois Motoristas? Questionamento 9: O valor de R$1.650,00, referente a diárias anuais dos motoristas deverão constar na
Planilha de Custos, ou serão parte dos custos indiretos da empresa? Questionamento 10: O licitante deverá utilizar
obrigatoriamente a CCT RJ001450/2018 de Motorista Executivo informada no Edital, mesmo não estando vigente?
Questionamento 11: Como a CCT exigida no Edital não está vigente, em caso de homologação durante a execução do contrato,
a licitante vencedora terá direito à reajuste do Salário e benefícios ou será por Repactuação Contratual após o interregno
mínimo de 01(um) ano? Questionamento 12: A Convenção Coletiva da Categoria de Motorista que o licitante utilizar tem que
estar vigente? Questionamento 13: Os funcionários recebem algum benefício além dos exigidos na Convenção Coletiva da
Categoria? Em caso positivo quais benefícios e respectivos valores? Questionamento 14: Existem funcionários que terão direito a
adicional de periculosidade ou insalubridade? Se sim, poderia informar a quantidade e quais seriam esses profissionais, e se o
percentual será de 20% ou 40%? Questionamento 15: O Preposto deverá ficar em tempo integral no local ou comparecer
quando necessário ao Posto? Poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual? Questionamento 16: Para a
jornada de 44 horas semanais, de segunda à sexta, haverá jornada aos sábados? Questionamento 17: O licitante deverá
fornecer tarifa de transporte modal Municipal (R$4,05) ou de Bilhete Único Municipal (R$8,55)? Questionamento 18: O controle
de assiduidade dos profissionais, poderá ser realizado por folha de ponto? Questionamento 19: O licitante deverá fornecer a
quantidade de materiais e equipamentos de acordo com os estimados no Edital?
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