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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 02– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

 

      QUESTIONAMENTO 1: Será exigida planilha aberta de custo unitários da 

empresa arrematante da fase de lances, sim ou não? 

 

RESPOSTA 1: Sim, a planilha de formação de custos deverá ser enviada 

juntamente com a proposta e posteriormente adequada ao valor ganho em 

sessão eletrônica. 

 

 

QUESTIONAMENTO 2 : Qual o ano da convenção coletiva devemos utilizar 

para a elaboração da proposta? 

 

RESPOSTA 2:  2022 

 

QUESTIONAMENTO 3: Qual o nome da empresa que executa os serviços 

atualmente? 

 

RESPOSTA  3: GSI – Vigilância e Segurança executa o serviço de Vigilância 

já os serviços de Bombeiro Civil será a primeira contração.  

 

QUESTIONAMENTO 4: Qual a data prevista para o término do contrato  

atual? 

 

RESPOSTA  4: Terá seu fim no dia 23 de abril de 2023. 

https://gsivigilancia.com.br/
https://gsivigilancia.com.br/
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QUESTIONAMENTO 5:   A licitante deve considerar a cobertura de refeição 

com outro funcionário ou devemos indenizar com o pagamento da 

intrajornada? 

 

RESPOSTA  5: A licitante deve considerar a cobertura de refeição por outro 

funcionário. 

 

QUESTIONAMENTO 6: As localidades fornecem estrutura aos 

colaboradores, tais como micro-ondas, armários, espaço para alimentação, 

banheiros, etc.? 

 

RESPOSTA  6: Sim, possuímos essa estrutura. 

  

QUESTIONAMENTO 7:   As empresas que não seguir os modelos constates 

neste edital, serão inabilitadas/desclassificadas? 

 

RESPOSTA  7: Sim, conforme o item 6.9 - Serão desclassificadas as 

propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento.  

 

QUESTIONAMENTO 8:  Quais benefícios devemos pagar aos funcionários? 

 

RESPOSTA  8:  Aqueles previstos nas respectivas convenções coletivas tais 

como; Auxílio transporte, Auxílio-alimentação, Assistência médica e 

familiar (plano de saúde) odontológico.  

 

QUESTIONAMENTO 9: As empresas que cadastrar o valor da proposta 

inicial acima do referencial, terá sua proposta desclassificada? 

 

RESPOSTA  9: Não, a desclassificação não será de pronto, pois ainda existe 

uma fase de lances e negociação. 

 

QUESTIONAMENTO 10: Qual a forma de reajuste será utilizada, neste 

contrato? 

https://www.viannaconsultores.com.br/etapa-de-lances-no-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico
https://www.viannaconsultores.com.br/negociacao-nas-modalidades-pregao-srp
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RESPOSTA  10:  As formas de repactuação e reajuste estão estabelecidas no 

Termo de Referência – Anexo I (item 19). 

 

 

  

  

 

 

                                                                          Brasília, 16 de Março de 2023. 

 

 

 

                                               Rafael Costa Bento                                                          

                                                         Pregoeiro 

 


