MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 88/2012
Data: 10/01/2013
Objeto: Contratação de serviços de recepção.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 88/2012
ESCLARECIMENTO 3
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 88/2012, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1.
Qual o critério que será utilizado na analise das propostas, Valor global anual, ou mensal, ou
seja, Para fins de cadastramento da proposta eletrônica no sistema Comprasnet, no campo Qtd. Estimada
deve ser informado o valor “1”, e nos campos Valor Unit.(R$) e Valor Total(R$) deve ser informado o valor
global ou anual?
2.

Qual valor total mensal anual dos serviços, pois o mesmo não consta no edital?

3.
Com carga semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, devemos cotar 22 ou 26 dias úteis? O
encarregado irá trabalhar aos sábados?
4.
No item, 1.10 Os postos de recepcionistas localizados nas entradas principais da ANEEL e ANP
(06 postos) e o posto de encarregado deverão estar uniformizados. Para isso, a contratada deverá
fornecer uniformes completos, sem nenhum ônus aos funcionários, conforme padrão listado abaixo:
Pergunto, o uniforme do encarregado será o mesmo dos recepcionistas?
5.

A vistoria é obrigatória para participação na referida licitação?

6.
Devido às diferenças nos valores salariais, pergunto, o valor salarial aplicado a Recepcionista
será de R$ 956,62?
7.
Qual cargo afinal, devemos seguir, pois existem diferenças nos salários. Supervisor, R$
1.466,81, Encarregado de Limpeza R$ 1.275,58, Encarregado de Turma de Manutenção e Reparos R$
1.275,58 ou Encarregado Geral R$ 1.913,23?
8.
Dispõe no subitem 1.8 que a empresa licitante deverá cotar nas Planilhas de Formação de
Preços (Anexo III) para ambos os postos de Recepcionista, o quantitativo estimado de 10 (dez) horas
extras por recepcionista. Diante do exposto, indagamos: A quantidade de horas mencionada é mensal?
9.
O preposto disposto no subitem 5.5 é para ser mantido nas dependências da Contratante por
período integral?
Resposta(s)
1.
O valor a ser inserido no sistema Comprasnet deverá contemplar a proposta anual total para a
prestação do serviço.
2.
Conforme esclarecimento 2, publicado em 09/01/2013, o valor anual total máximo para a
contratação é de R$ 2.488.491,61.
3.
Conforme disposto no subitem 1.6 do Anexo I do Edital a jornada inicial será de 40 horas
semanais (8 horas diárias de segunda-feira à sexta-feira).
4.

Seguida as disposições do edital, fica a critério da contratada.

5.

Não.

6.
Os valores dos salários relativos aos profissionais compreendidos na licitação deverão ter como
referência a CCT vigente.
7.

Encarregado Geral.

8.

Sim.

9.

Não.
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