PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018
PROCESSO Nº 4065/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista.

ESCLARECIMENTO IV

PERGUNTA 1: “Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no órgão? Caso
SIM, qual empresa?”
RESPOSTA 1: R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, CNPJ/MF sob
n°15.278.975/0001-53.

PERGUNTA 2: “Em atenção ao PARECER n. 0000412017/CPLCIPGF/AGU, de 27/03/2017,
disponível em http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/238680, nas
mesmas palavras daquela manifestação: “72. Na espécie, além de se tratar de um custo
reputado ilegal, não sendo o benefício do plano de Saúde obrigatório e indispensável à
contratação dos empregados, nos termos da própria CCT, não se mostra possível à
Administração, consequentemente, contemplá-lo na composição dos custos mínimos
obrigatórios da planilha estimativa da licitação. Também não é dado aos licitantes, pelos
mesmos fundamentos, cotá-los em suas planilhas e propostas de preços, nem à
Administração aceitar tais propostas.”
Pergunto: O órgão prevê o pagamento de Plano de Saúde? Deverá ser cotado
obrigatoriamente o plano de saúde previsto na convenção coletiva e também seus auxílios?
Se não cotar será desclassificada?”

A sua concessão aos empregados será cobrada, pela fiscalização, ao longo da execução do
contrato. Assim sendo, caso a empresa não apresente esses custos na proposta poderá
evidenciar indício de inexequibilidade que será avaliado quando da análise da proposta.
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RESPOSTA 2: A Convenção Coletiva de Trabalho - CCT estabelece os mencionados benefícios
como obrigatório, devendo ser cotados pelos proponentes.

As desclassificações de propostas obedecem ao disposto no item 09 ANEXO VII-A da
Instrução Normativa/MP nº 05, de 26 de maio de 2017.

PERGUNTA 3: “Será necessário de um preposto fixo? 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?”
RESPOSTA 3: O preposto deverá comparecer nas dependências da Contratante apenas
quando solicitado e não poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual

PERGUNTA 4: “Ha previsão de adicional noturno?”
RESPOSTA 4: Não

PERGUNTA 5: “Ha previsão de hora extra? Caso SIM, será feito compensação na semana?”
RESPOSTA 5: Não

PERGUNTA 6: “Existirá jornadas aos sábados?”
RESPOSTA 6: Não

Brasília- DF, 30 de novembro de 2018.
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VITOR HUGO DA SILVA RAMOS
Pregoeiro do CFMV

