PERGUNTAS:
1) O Supervisor/Preposto deverá ficar permanentemente no ambiente dos serviços ou
somente quando exigido pela Contratante?
2) Quais os salários praticados atualmente?
3) Entendemos que a empresa poderá, se for o caso, participar somente de 01 grupo. Está
correto nosso entendimento?
4) O anexo 3, Grupo III, estabelece que a empresa deverá ter uma reserva técnica de no
mínimo 11 (onze) profissionais:
Diante do exposto, perguntamos: Estes 11(onze) profissionais, já estão inclusos dentro
do 147 (cento e quarenta e sete) profissionais ou a empresa deverá cotar em suas
planilha de custos um total de 158 (Cento e cinquenta e oito) profissionais?
5) As licitante deverão fornecer uniforme para a Categoria de Apoio Técnico? Se caso
resposta positiva, quais as quantidades e as especificações?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Tendo em vista a não homologação do CCT 2010/2011 do Sindserviços e a
realização da sessão de pregão no próximo dia 25/05/2010, as empresas
participantes deverão prever desde já em suas propostas os valores de acordo
com o previsto na Convenção Coletiva 2010/2011 (pendente de homologação
mas já de conhecimento de todos), ou utilizará para formatação de seus preços
a CCT de 2009?
b) No caso de formatação de preços de acordo com a CCT de 2009, as empresas
terão direito a pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou
repactuação, tão logo se homologue a CCT de 2010/2011 do Sindserviços?
(por ser de caráter obrigatório a todos os empregados disponibilizados para os
serviços objeto do processo de licitação em tela)
c) O preposto da CONTRATADA deverá permanecer em tempo integral no local
da prestação dos serviços?

------------------------------------------------------------------------------------------------a) O Anexo 3 do Edital em referência (pág. 26 do Edital) informa
textualmente no campo Observação (existente ao final de cada
quadro dos Grupos a serem licitados) uma previsão mínima de
profissionais como Reserva Técnica, tais como mínimo de 50
(cinqüenta) profissionais para o Grupo I – Apoio Operacional,
mínimo de 40 (quarenta) profissionais para o Grupo II – Apoio
Administrativo e mínimo de 11 (onze) profissionais para o Grupo
III – Apoio Técnico;
b) Isto posto, solicitamos esclarecer se tal contingente adicional de
profissionais deverá ser previsto e orçado, obrigatoriamente, na
proposta a ser apresentada na licitação em questão, ou seja, ficando
o Grupo I com 664 profissionais (614 + 55), o Grupo II com 552
profissionais (512 + 40) e o Grupo II com 158 profissionais (14 + 11).
Estando correto este nosso entendimento como deveremos

proceder para distribuir este contingente adicional (Reserva
Técnica) em cada Grupo?;
RESPOSTAS:
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADICON
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE APRECIAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS
PREGÃO Nº 073/2010
DATA: 20/05/2010
Processo nº 015.020/09-6
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, na sala de reuniões
localizada no 16º andar do Edifício Anexo I do Senado Federal, com a
presença do Pregoeiro e dos membros abaixo-assinados, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal, com a finalidade de
apreciar o processo em epígrafe, exclusivamente quanto aos questionamentos
feitos pelas empresas PLANSUL, SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e
FACILITY. Após análise e discussão de todos os pedidos de esclarecimentos,
a Comissão decidiu com relação aos questionamentos da PLANSUL - a) O
objeto da licitação é o quantitativo de pessoal relacionado em cada grupo.
Cabe à empresa manter reserva técnica sem custo adicional para o Senado,
para cobrir faltas de qualquer natureza, incluindo férias. b) A distribuição do
contingente é de responsabilidade da empresa, que tem por obrigação a
substituição em tempo hábil de funcionários faltantes. O objeto da licitação é o
quantitativo de pessoal relacionado em cada grupo. Cabe à empresa manter
reserva técnica sem custo adicional para o Senado, para cobrir faltas de
qualquer natureza, incluindo férias. Com relação aos questionamentos da
Solução Serviços Especializados - 1) O preposto é de responsabilidade da
empresa. A sua função é a de intermediação entre a empresa e o Senado.
Suas tarefas deverão ser executadas com eficiência, em tempo hábil, sendo de
responsabilidade da empresa sua localização. 2) Os salários do preposto são
de responsabilidade, e por conta da empresa. A presença imediata do preposto
no Senado será exigida quando se fizer necessário. 3) A empresa poderá sim
participar do número de grupos que lhe seja conveniente. 4) O objeto da
licitação é o quantitativo de pessoal relacionado em cada grupo. Cabe à
empresa manter reserva técnica sem custo adicional para o Senado, para
cobrir faltas de qualquer natureza, incluindo férias. 5) A empresa não será
obrigada a fornecer uniforme para a Categoria de Apoio Técnico. Com relação
aos questionamentos da empresa Grupo Facility a) O Edital estabelece valores
básicos devendo ser observada a convenção pertinente em vigor. b) Os
reequilíbrios serão tratados conforme cláusulas do Edital. c) Os salários do
preposto são de responsabilidade, e por conta da empresa. A presença
imediata do preposto no Senado será exigida quando se fizer necessário. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, e nós,
Tadeu Miguel Osmala, Otílio Rodrigues Santa Cruz, Elineide Nunes da Costa
Macedo e Hélio Rodrigues Figueiredo Júnior, Secretários da Comissão,
lavramos a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.
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