PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018
CIRCULAR Nº 004

___________________________________________
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços, de
natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão administrativa, auxiliar de serviços
gerais, copeira, office-boy, recepcionista, motorista, arquivista e almoxarife, com o fornecimento
de equipamentos, utensílios e materiais necessários à execução dos serviços, conforme as
especificações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência..
Prezados Senhores,
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do
edital, conforme item 3 do Edital:
Esclarecimento 1:
Licitante questiona:

“Devemos utilizar como referencias as duas convenções coletivas de 2018/2018 para a elaboração
da proposta dos profissionais por cargo e localidade?”
Resposta:
Utilizar a Convenção vigente.
Esclarecimento 2:
Licitante questiona:

“Os materiais a serem disponibilizados para a limpeza e conservação no endereço de Campina
Grande, deveremos considerar a planilha do item 17 pagina 36 em sua totalidade para o referido
posto?”
Resposta:
Deve ser proporcional para os postos de trabalho (João Pessoa e Campina Grande).
Esclarecimento 3:
Licitante questiona:

“Percebe-se que no item 17 materiais, são solicitados equipamentos na página 39. Como
deveremos lançar os custos para tais equipamentos visto que os mesmos estão entre materiais
de limpeza para consumo mensal (vassoura, aromatizantes de ambientes, baldes, e outros) e
equipamentos que é necessário a compra apenas uma vez por ano?”
Resposta:
Deve lançar no item insumos, com valores proporcionais.
Esclarecimento 4:
Licitante questiona:

“Sobre as convenções coletivas estarem vencidas, após a divulgação da nova CCT.2019, poderá
ser solicitado o equilíbrio econômico dos valores para a continuação do bom desempenho das
atividades?”
Resposta:
Poderá ser solicitado após homologação da Convenção Coletiva.
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Esclarecimento 5:
Licitante questiona:

“Sobre o cargo de supervisor: na CCT menciona supervisor administrativo, seria essa a
nomenclatura a ser utilizada para os devidos cálculos?”
Resposta:
Sim.

Esclarecimento 6:
Licitante questiona:

“Os equipamentos listados na página 39, o valor dos mesmos deverá ser deduzido na planilha
como depreciação ou amortização?”
Resposta:
Depreciação.

Esclarecimento 7:
Licitante questiona:

“A função de arquivista solicitado no edital, trata-se de arquivista com escolaridade a nível médio
ou superior, visto não que a CCT faz referência aos dois graus de escolaridade?”
Resposta:
A função Arquivista solicitado no edital é de NÍVEL SUPERIOR, conforme Lei nº 6.546, de 04
de julho de 1978 - Dispõe sobre a regulamentação de Arquivista Decreto nº 82.590, de 6 de
novembro de 1985.
Esclarecimento 8:
Licitante questiona:

“Ainda sobre a CCT. Algumas funções já encontram-se com o valor a menor que o salário mínimo.
Para o bom andamento e disputa justa entre as empresas, devemos utilizar para o cálculo dos
salários daquelas funções que estão abaixo o valor do salário mínimo?”
Resposta:
Obedecer a convenção coletiva e as atualizações monetárias necessárias.
Esclarecimento 9:
Licitante questiona:

“Uma vez na semana, o profissional ASG deverá deslocar-se para três endereços diferentes para
limpeza dos locais conforme item 5.1 demanda na página 2 do edital. Tal deslocamento será
realizado em transportes da PBGás ou a empresa a partir do endereço fixo do terceirizado deverá
calcular valor proporcional ao gasto com deslocamento nestas eventualidades?”
Resposta:
Deslocamento será feito pela PBGÁS.
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Esclarecimento 10:
Licitante questiona:

“O profissional motorista em suas demandas a executar, poderá efetuar viagens intermunicipais,
se sim, então deveremos considerar na planilha de formação de custos o profissional com aptidão
para viagens intermunicipais conforme grupo X (motorista municipal, intermunicipal) da CCT?”
Resposta:
Foi considerado Motorista categoria “B”.
Esclarecimento 11:
Licitante questiona:

“Quanto ao item 8 Uniformes. O edital cita que a contratada deverá entregar dois kits de
uniformes completos na contratação do profissional e substituição de um conjunto a cada seis
meses. No subitem 8.1.1 relaciona as funções com uma quantidade de peças por profissional:
esse quantitativo informado trata-se de apenas um conjunto ou teremos que multiplicar por 3
levando-se em consideração que seja um?”
Resposta:
Deve obedecer o que consta no Edital, ou seja, dois conjuntos completos (item 8.1.1) e
subsituídos conforme disposto no item 8.1.2 do Anexo 2 – Termo de Referência.
Esclarecimento 12:
Licitante questiona:

“O pregão eletrônico nº 011/2018 é lote único ou separado?”

Resposta:
Grupo ÚNICO para todos os itens, com valores individuais para cada função.

João Pessoa/PB, 30 de janeiro de 2019.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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