DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 0017/2019
QUESTIONAMENTO DE LICITANTE

Em resposta aos questionamentos esclarece-se o que segue:
Pergunta 1.

Para comprovação de qualificação técnica, deverá estar expressamente o

quantitativo de postos em metro quadrado, ou poderá ser através de quantidade de postos? Se for
por metro quadrado, poderá estar munido do contrato de prestação de serviço onde conta a
metragem do local?

Resposta: a comprovação deverá ser feita por M2, conforme item 15.5 do
termo de dispensa.
Pergunta 2. Para comprovação de qualificação técnica, deverá estar expressamente o
quantitativo de postos em metro quadrado, ou poderá ser através de quantidade de postos? Se for
por metro quadrado, poderá estar munido do contrato de prestação de serviço onde conta a
metragem do local?

Resposta: a comprovação deverá ser feita por M2, conforme item 15.5 do
termo de dispensa.
Pergunta 3. Solicito esclarecimento quanto ao quantitativo mínimo
informado no "item 6" da CE:
PERGUNTO: Nos 20 funcionários já está incluso o encarregado, ou serão 20
serventes + 01 encarregado, totalizando 21 funcionários?
Pois pelo cálculo do quantitativo das áreas pela produtividade soma-se
18,654, no caso 19 funcionários.
Resposta: 19 serventes + 1 Encarregado

Pergunta 4. Será concedido reajuste, após a homologação da CCT.
Resposta: Sim

Pergunta 5. A empresa contratada deve fornecer material de limpeza, como papel
higiênico, sabonete líquido e papel toalha?

Resposta: Papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha na clausula 10.4 do termo de
dispensa.
Pergunta 6. – A insalubridade conside
rada no valor estimado do edital, foi de 20% ou 40%?
Resposta: 40%
Pergunta 7. O coordenador irá receber insalubridade? Se caso sim será de 20% ou 40%?
Resposta: Sim, 40% conforme consta na planilha
Pergunta 8. Os atestados serão aceitos somente os por m²?
Resposta: a comprovação deverá ser feita por M2, conforme item 15.5 do
termo de dispensa.
Pergunta 9. A visita é obrigatória?

Resposta: Não
Pergunta 10. O grau de insalubridade deve ser de 40% ou 20% para encarregado e auxiliares de
serviços gerais ?

Resposta: Sim, 40% conforme consta na planilha
Pergunta 11. Mediante proximidades de reajuste salarial será concedido a empresa o direito
após alterações no dissidio?

Resposta: O dissidio será concedido

Pergunta 12. A limpezas de vidro externa serão feitas pela contratada?

Resposta: a Limpeza externa de vidros não consta desse termo de dispensa
Pergunta 13. é obrigatório a visita técnica
Resposta: Não,
Pergunta 14. O encarregado também fará jus à insalubridade?
Resposta: Sim, 40% conforme consta na planilha

Pergunta 15. Na clausula 28ª da minuta do contrato, informa que a empresa
precisa apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias o Plano de
integridade. Diante disso perguntamos, se o contrato é de 180 (cento e oitenta)
dias ainda é obrigatório a apresentação do mesmo?
Resposta: O prazo máximo para apresentação do plano é de 180 dias.
Porto Alegre, 03 de dezembro de 2020.
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