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Esclarecimento 13/10/2022 13:48:42

Recebido pedido de esclarecimento por meio do e-mail licitacao@unilab.edu.br, tendo como origem Renova ServicosAdm .
Conteúdo: "A Empresa RENOVA SERVIÇOS , inscrita no CNPJ N.º 17.218.134/0001 -86, sediada na Rua Tobias Aguiar nº
3968 Bairro Costa e Silva – Porto Velho - RO por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Alonso Gonçalves de Oliveira
Junior, vem respeitosamente solicitar a Esclarecimento quanto os seguintes questionamentos abaixo: De acordo dom o Edital
- Qualificação técnica 9.11.1.1.1. O número de postos indicado acima resulta de uma quantidade de 06 (seis) postos de
serviço, alocando-se em cada posto 04 (quatro) empregados, totalizando uma quantidade estimada de 24 (vinte e quatro)
funcionários a serem contratados Pergunta-se: Quantos postos serão? E quantos funcionários em cada posto? Qual o total de
funcionários? Pergunta-se: Porque no modelo da planilha de custo consta o valor de hora-extra no valor de 188,03? Pergunta-
se: Esse profissional fará hora extra? Exemplifique. Quanto ao vale transporte Pergunta-se: Qual o valor do vale transporte
onde ocorrerá a execução dos serviços? Tem transporte público nas cidades? Pergunta-se : Caso não haja transporte público
a empresa deve inserir qual benefício e qual o valor referente ao vale transporte? Pergunta-se: Se a empresa tiver que
transportar seus funcionários deve ser considerado horas intineres na planilha de custo? Se sim, qual a base de cálculo que é
considerada por este estimado órgão? Referente aos Equipamentos e materiais Pergunta-se: Quanto a cotação demonstrada
no termo de referência as empresas podem realizar suas próprias cotações? Pergunta-se: Quanto ao rádio comunicador será
aceito a justificativa do fornecedor de locação de tal equipamento? Pergunta-se: Após o término do contrato, os materiais e
equipamentos deverão ficar no órgão ou a contratada poderá levar embora? atenciosamente,"

Fechar
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Resposta 13/10/2022 13:48:42

Resposta apresentada por meio do e-mail licitacao@unilab.edu.br: ´Segue manifestação sobre pedido de esclarecimento
apresentado no período em que o Pregão 20/2022. "Seguem itens do Edital que contém as respostas aos questionamentos
formulados pela empresa: Pergunta-se: Quantos postos serão? E quantos funcionários em cada posto? Qual o total de
funcionários? R: Tabela do item 5.1.2.1 do TR (Anexo I ao Edital). Pergunta-se: Porque no modelo da planilha de custo consta
o valor de hora-extra no valor de 188,03? R: Cláusula Nona da CCT utilizada para estimativa dos custos da contratação.
Pergunta-se: Esse profissional fará hora extra? R: Cláusula Nona da CCT utilizada para estimativa dos custos da contratação.
Pergunta-se: Qual o valor do vale transporte onde ocorrerá a execução dos serviços? Tem transporte público nas cidades? R:
Item 6.3.1 do Edital. Pergunta-se : Caso não haja transporte público a empresa deve inserir qual benefício e qual o valor
referente ao vale transporte? R: Item 6.3.1 do Edital. Pergunta-se: Se a empresa tiver que transportar seus funcionários
deve ser considerado horas intineres na planilha de custo? Se sim, qual a base de cálculo que é considerada por este
estimado órgão? R: Itens 6.3 e 6.31 do Edital e item 10.1.1 do TR (Anexo I ao Edital). Pergunta-se: Quanto a cotação
demonstrada no termo de referência as empresas podem realizar suas próprias cotações? R: Itens 6.3 e 6.31 do Edital e item
10.1.1 do TR (Anexo I ao Edital). Pergunta-se: Quanto ao rádio comunicador será aceito a justificativa do fornecedor de
locação de tal equipamento? R: Itens 6.3 e 6.31 do Edital, itens 9.1 e 10.1.1 do TR (Anexo I ao Edital) e item 1.10 do Anexo
III ao TR (Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços). Pergunta-se: Após o término do contrato, os materiais e
equipamentos deverão ficar no órgão ou a contratada poderá levar embora? R: Itens 6.3 e 6.31 do Edital, itens 10.1.1 e
13.42 do TR (Anexo I ao Edital) e item 1.10 do Anexo III ao TR (Planilhas Estimativas de Custos e Formação de Preços)."
Atenciosamente,"

Fechar


