MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 12/2013
Data: 10/4/2013
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de Apoio ao Geoprocessamento.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2013
ESCLARECIMENTO 2
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. 12/2013, 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- Verificando o edital observamos os cargos de gerente, analista de geoprocessamento nível 01, nível
02, nível 03 e analista de sistemas de informações geográficas. Qual salário e convenção coletiva
devemos considerar?
2- A demanda prevista pode ser menor que o mínimo apresentado no item 3 do anexo I - Termo de
Referência?
3- Suponha que a empresa esteja trabalhando com a demanda mínima (14784 HST/ano distribuídas
entre os vários perfis profissionais 1). Caso seja de direito que um dos profissionais goze do período
de férias, está correto o entendimento que tal profissional deverá ser substituído durante a sua
ausência para assegurar o quantitativo mínimo de horas de serviço técnicos estimado?
4- Considerando o total mínimo de horas previstos para cada perfil profissional por mês (176 HST), está
correto o entendimento que este é exatamente o número de horas a ser faturado por profissional por
mês, independente da quantidade de dias úteis?
5- Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia e que existem meses cuja quantidade de
dias úteis é inferior a 22 dias, está correto o entendimento de que, nestas situações, a empresa
poderá faturar as 176 HST mínimas previstas no edital?
6- Como a empresa poderá atingir a demanda mínima (176 HST/mês/profissional) no caso em que o
mês de referência possuir menos de 22 dias úteis?
7- É permitido cumprir horas extras para atingir o mínimo dimensionado? Se sim e para efeito de
faturamento, deverá ser emitida uma nova ordem de serviço naquele mesmo mês?

Resposta (s)
123-

4-

567-

O piso do gerente e analista de geoprocessamento será o do CREA. O de sistemas de informações
deverá estar ligado ao Sindicato que a empresa vencedora segue.
A previsão de execução no próximo período é de 100% da demanda.
Poderá substituir por outro profissional no período, porém não poderá alegar diminuição de SLA por
falta de treinamento do profissional. Ou seja, é salutar substituir por profissional que já esteja alinhado
com as demandas e projetos em andamento.
Não. O pagamento é baseado em horas efetivamente prestadas, que depende do número de dias
úteis do mês. Se a contratada quiser alocar mais de um profissional em turnos diferentes poderá
executar o máximo de HST solicitada na OS do mês, que também pode variar de acordo com a
demanda e dias úteis.
Não.
Não.
Não há previsão de horas extras no contrato.
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