MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 3
Referência: Pregão Eletrônico nº 04/2020 (48500.003534/2019-00)
Data: 27/05/2020
Objeto: Prestação de SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
EVENTUAIS DIVERSOS, CONFORME o Edital de Pregão Eletrônico Nº 004/2020 e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
ESCLARECIMENTO Nº 03
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 04/2020, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do
certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

48535.001600/2020-00

Pergunta 1
Com relação ao posto de Supervisor Técnico e Administrativo, entendemos que este deve ser
ocupado por dois profissionais, sendo 1 supervisor Técnico e 1 Supervisor Administrativo.
Levando em consideração que as atribuições e qualificações de cada profissional são diferentes,
os salários também devem ser diferentes. Tendo isso em vista, podemos considerar em nossa
proposta salários distintos para o Supervisor Técnico e Supervisor Administrativo?

Resposta 1
A questão indicada pelo licitante foi sanada no Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, republicado
no dia 20/05/2020.
O Edital, apesar de contemplar nas páginas 178 e 180 as atividades de supervisor técnico e
supervisor administrativo, indica que necessitará de dois profissionais com o perfil indicado na
página 173 do Edital, ou seja, não haverá distinção de atribuições entre os dois supervisores,
ambos deverão ter o mesmo perfil e estarem aptos a desenvolver essas atividades. Dessa forma
deverão ter igualdade de remuneração.
Ressalto que foi levado em consideração para efeito de estimativa para os dois postos, o cargo de
SUPERVISOR do Sindiserviços, mas a licitante poderá cotar valores relacionados a convenção
coletiva em que se enquadre.
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