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ESCLARECIMENTO 2 
 

Local: Porto Alegre 
Data: 17/07/2017 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 
 
DE: Comissão de Licitação 
PARA: Os Licitantes 
 
Informamos a todos os licitantes interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 as seguintes solicitações de 
esclarecimento requeridas por e-mail: 
 
Pergunta 01: Conforme item 10.3.1 do Edital, solicitamos a disponibilização do Anexo III – Planilha de Custos e 
Formação de Preços em formato Excel com suas devidas fórmulas.  
 
Resposta 01: Sim. Foi enviado para o e-mail da empre sa. 
  
Pergunta 02: Conforme reza o item 10.6 do Edital: “[...] O valor proposto não sofrerá reajustamentos no prazo 
inicial a ser contratado. [...]”. Porém, conforme reza o item 19.1: “[...] Os valores contratuais poderão vir a ser 
reajustados com base na variação acumulada do IPCA dos últimos 12 (doze) meses.” Sendo assim, questionamos, 
se o reajuste será repassado a partir da nova homologação da CCT da categoria, data-base Janeiro/2018? 

Resposta 02: O item 10.6 do Edital, menciona que: “[ ...] O valor proposto não sofrerá reajustamentos no  
prazo inicial a ser contratado. [...]”, porém, para  os casos em que o reajuste for homologado a partir  da 
CCT da categoria, com data-base de janeiro de 2018,  ao mesmos serão repassados a contratada. Com 
relação ao item 19.1 do edital: “[...] Os valores c ontratuais poderão vir a ser reajustados com base n a 
variação acumulada do IPCA dos últimos 12 (doze) mes es.”, neste caso, como o item mesmo cita, poderá 
haver o reajuste com base na variação acumulada do IPCA e esta questão será tratada, no momento 
oportuno, pelo contratante e contratada, sempre ana lisando o cenário econômico-financeiro. 

Pergunta 03: O controle de frequência /pontualidade poderá ser feito através de ponto manual ou a empresa 
deverá instalar relógio ponto eletrônico biométrico? 

Resposta 03: O controle de frequência/ pontualidade  poderá ser feita através de ponto manual. 

Pergunta 04: Conforme Anexo I do Termo de Referência – Lotes e Quantidades Estimadas, no quadro informado 
para o Lote 01, consta somente o valor mensal para o Item 01. Qual o valor estimado para os Itens 02, 03 e 04? 
Levando em consideração que cada posto possui uma carga horária diferente e consequentemente remunerações 
distintas. 

Resposta 04: Conforme o segundo parágrafo da Pg. 28 do edital, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, [...] “Os 
salários dos empregados da CONTRATADA não podem ser  inferiores ao mínimo permitido pela 
Convenção, Acordo ou Dissídio Coletivo de trabalho.  Para efeitos dos cálculos da planilha de custos e 
formação de preços, considera-se piso salarial dos empregados os salários registrados em carteira de 
trabalho, observando as cláusulas e condições da CL T e das CCTs em vigor, firmados com os sindicatos 
das categorias profissionais envolvidos na prestaçã o de serviços”. Respeitando este critério, o valor 
estimado para os itens 02, 03 e 04 terá como base a  carga horária de cada item, levando em consideraçã o 
a proporcionalidade. A proponente terá uma proposta  de valor para o item 01, que será proporcional nos  
demais itens, conforme a sua carga horária. 

Atenciosamente. 
                                                           

ASSINADO ORIGINAL 

                                                            
        Renata Brito Thiesen Camara 

         Pregoeira 
 
 
Vanessa da Costa Marques                                                   Fabiana Pacheco Carvalho 
Membro da Comissão                                                    Membro da Comissão Técnica 


