MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento nº 02
Referência: Pregão Eletrônico nº 01/2016
Data: 11/2/2016
Objeto: Contratação de serviços técnicos presenciais de apoio operacional a atividades de Tecnologia da
Informação (TI), não privativas do quadro de pessoal da ANEEL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016
ESCLARECIMENTO Nº 02
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 01/2016, 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).

BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro

Pergunta(s)
1. O serviço é executado atualmente? Se sim, por qual ou quais empresas?
2. Para o correto dimensionamento da proposta, solicitamos a informação dos salários atualmente
praticados.
3. Quais os sindicatos atualmente utilizados no contrato vigente ou último contrato?
4. A CONTRATADA deverá fornecer algum equipamento ou software?
5. Não devemos cotar uniformes. Estamos corretos?

Resposta(s)
1. Empresa Hepta Tecnologia e informação Ltda.
2. Os salários atualmente praticados são:
Web designer nível 1 (há 4 profissionais alocados atualmente): R$ 4.139,38;
Web designer nível 2 (há 1 profissional alocado atualmente): R$ 3.185,88;
Gerente de designer: o contrato atual não prevê essa função;
* Posto de trabalho analista de informática Sênior (há 1 profissional alocado atualmente):
7.185,88;
* Posto de trabalho analista de informática Pleno (há 4 profissionais alocados atualmente):
5.592,10;
Posto de trabalho técnico de informática nível 1 (há 9 profissionais alocados atualmente):
1.899,03;
Posto de trabalho técnico de informática nível 2 (há 1 profissional alocado atualmente):
1.266,01;

R$
R$
R$
R$

* No contrato atual há previsão para que os analistas desenvolvam sistemas de maneira
descentralizada, o que não haverá no âmbito do Pregão n° 001/2016 ANEEL, conforme item
2.1.2.1.1.
3. SINDPD-DF.
4. Não.
5. Sim.
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