RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezado Senhor,

Ref. Pregão Presencial nº 080/2019

Em atenção ao e-mail de 04 de julho de 2019 às 15h52min, que informam dúvidas
sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita
esclarecimentos, cumpre-nos a responder:
Pergunta 1: “Cada posto de serviço compreende a quantidade de 2 (dois)
colaboradores com jornada de 12 horas cada, compreendendo assim 24 (vinte e
quatro) horas?” (transcrito conforme recebido).
Reposta: A resposta é positiva para os postos em que for necessário a prestação
dos serviços por 24 (vinte e quatro) horas.
Pergunta 2: “As jornadas de trabalho serão compreendida em posto de trabalho de
12x36 horas?” (transcrito conforme recebido).
Resposta: A jornada de trabalho dos vigias tanto diurno quanto noturno é de
12x36hs.
Pergunta 3: “A CCT MT 000007/2019 refere-se a categoria de vigilante com o valor
de R$ 1.199,80 , enquanto a CCT MT000299/2019 refere-se a várias
funções/categorias de Asseio e Conservação - 1ª Faixa salaria com o valor de R$
1.142,69. Essa divergência de valores e “duplicidade” de CCT poderá alterar a
formulação das propostas e planilha de custos e com isso gera uma competitividade
prejudicada.” (transcrito conforme recebido).
Resposta: Primeiramente vale informar que não estamos contratando serviços de
vigilante, e sim de vigia, e há uma distinção entre essas classes que pode ser
observada facilmente se pesquisarmos um pouco sobre o tema. Portanto, também
vale citar que não há uma duplicidade de CCT, pois, uma trata sobre a categoria
vigilante enquanto outra versa sobre várias categorias, dentre elas a de vigia. O que
foi solicitado em edital é que os licitantes formulassem suas propostas com base na
CCT MT000299/2019, na qual pode ser observada em sua 1ª faixa salarial que
consta a categoria de “vigia”, idêntica a que será licitado no Pregão em questão.
Portanto, não há que se falar em competitividade prejudicada, uma vez que o próprio
edital instrui sobre como deverá ser formulado as propostas por parte das licitantes.
Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.
Atenciosamente,

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo

