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

ESCLARECIMENTO V

PERGUNTA 1: “O preposto solicitado no edital deverá permanecer durante todo o horário de
expediente dos demais colaboradores ou somente quando for solicitado pela contratante?”
RESPOSTA 1: Somente quando solicitado.

PERGUNTA 2: “Os colaboradores prestarão serviços em áreas insalubres e/ou com
periculosidade? Se sim, qual percentual?”
RESPOSTA 2: Não

PERGUNTA 3: “Qual a CCT utilizada como referência para elaboração do edital?”
RESPOSTA 3: SINDISERVICOS/DF.

PERGUNTA 4: “Para controle da frequência dos colaboradores poderemos utilizar o método
da folha de ponto?”
RESPOSTA 4: Sim

PERGUNTA 5: “Será necessário fornecer algum tipo de material e/ou equipamento?”
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RESPOSTA 5: Não

PERGUNTA 6: “Tendo em vista que o Sindicato que rege a categoria dos serviços
terceirizados em Brasilia/DF é o SINDISERVIÇOS, e considerando que o mesmo em sua CCT
do ano de 2018 determina o pagamento de plano de saúde, lhes perguntamos. Tendo em
vista a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PLANO DE SAÚDE, a mesma cita:
Parágrafo quinto – Os benefícios descritos no caput serão custeados com os valores
repassados exclusivamente pelos contratantes da prestação dos serviços, órgãos da
administração pública e pessoas de direito privado.
“Parágrafo nono – O plano de saúde ora instituído será devido apenas e tão somente em
relação aos empregados efetivos alocados a serviço do contratante que concedeu o referido
benefício, limitado ao contingente contratado.”
a)
Sendo assim, para esta contratação o STF pagará e/ou exigirá o pagamento do plano
de saúde previsto na CCT para todos os funcionários?
b)
Será obrigatório que todas as licitantes incluam o custo de R$ 139,00 a título de plano
de saúde em suas planilhas?
c)
A licitante que deixar de inserir o valor de R$ 139,00 do plano de saúde exigido na
CCT ou que inserir valor diferente deste será desclassificada?

RESPOSTAS 6 a), b) e c): A Convenção Coletiva de Trabalho - CCT estabelece os mencionados
benefícios como obrigatório, devendo ser cotados pelos proponentes.
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.
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.

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

