MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 01
Referência: Pregão Eletrônico nº 23/2016
Data: 8/7/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
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 nº 23/2016, 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
Pregoeira

Pergunta 1
Gostaria de saber qual o valor estimado para a contratação dos serviços objeto do Pregão 023/2016. E
quanto aos insumos que constam na planilha de publicação, quais seriam esses insumos?
Resposta 1
O valor estimado da contratação é R$ 769.741,68 (setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta
e um reais e sessenta e oito centavos). Para essa contratação, o termo de referência não indica a
necessidade de fornecimento de insumos por parte da contratada.
Pergunta 2
Não foi localizado o valor global ofertado. Solicito saber o valor anual ofertado para o pregão 23/2016.
Resposta 2
Respondido na Resposta 1.
Pergunta 3
É correto meu entendimento de que serão contratados 07 (sete) profissionais para Contínuos 04 (quatro)
profissionais para Auxiliares Operacionais, 02(dois) profissionais para Telefonistas e 01(um) profissional
para Encarregado Geral?
Resposta 3
Está correto o seu entendimento.
Pergunta 4
O encarregado geral, poderá substituir a presença permanente do preposto no endereço SGAN, Quadra
603, Módulos H, I e J, Brasília-DF?
Resposta 4
Não, pois cada profissional tem atividades e funções diversas.
Pergunta 5
Qual a atual empresa detentora do Contrato e período que a mesma está executando o mesmo?
Resposta 5
A atual contratada é a Planalto Service.
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Pergunta 6
Solicito agendar uma visita técnica ao local de execução do serviço, será no endereço SGAN, Quadra 603,
Módulos H, I e J, Brasília-DF?
Resposta 6
O endereço está correto, no entanto, não existe previsão de visita técnica ao local de execução do serviço.
Pergunta 7
Em qual Convenção Coletiva/Acordo Coletivo ou Dissídio Coletivo, usaremos para cotar a remuneraçãobase e benefícios?
Resposta 7
O valor de referência da licitação levou em conta a convenção coletiva do Sindiserviços e Sinttel.

Pergunta 8
Quantos relógios de ponto biométricos deveremos instalar?
Resposta 8
A exigência é de pelo menos 1 (um) para que todos os colaboradores a utilizem; fica a critério da empresa
colocar mais que isso.
Pergunta 9
Qual salário a aplicar no posto de Contínuo?
Resposta 9
O valor de referência da licitação levou em conta a convenção coletiva do Sindiserviços e Sinttel.
Pergunta 10
Qual salário a aplicar no posto de Auxiliar Operacional?
Resposta 10
O valor de referência da licitação levou em conta a convenção coletiva do Sindiserviços e Sinttel.

Pergunta 11
Qual salário a aplicar no posto de Telefonista?
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Resposta 11
O valor de referência da licitação levou em conta a convenção coletiva do Sindiserviços e Sinttel.

Pergunta 12
Qual salário a aplicar no posto de Encarregado Geral?
Resposta 12
O valor de referência da licitação levou em conta a convenção coletiva do Sindiserviços e Sinttel.

Pergunta 13
Caso a CCT a ser utilizada exija R$ 160,00 de plano de saúde, a Aneel irá exigir a inclusão deste item ou
entenderá que este benefício em questão não é de contabilização obrigatória nas planilhas estimativas de
custo e, portanto, não devem compor o orçamento do certame. Entenderá que a concessão dos valores
relativos ao “plano de saúde” é uma faculdade, não gerando quaisquer obrigações para os tomadores dos
serviços, caso da ANEEL?
Resposta 13
Cabe à licitante cotar as obrigações trabalhistas obrigatórias na CCT a qual se vincula, incluindo a questão
do plano de saúde.
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