
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Eletrônico nº 029/2019
Prezado Senhor,
Em atenção ao e-mail de 06 de abril de 2019 às 10h48min que informam dúvidas
sobre condições do Pregão Eletrônico supramencionado e sobre elas solicita
esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta: “No item 4 do TR em seu subitem 4.2 diz que os trabalhos serão
realizados em jornada de 24 horas/dia, porém na proposta está sendo considerando
o valor de somente um turno de trabalho. Para podermos formular uma proposta de
preços precisamos saber desses 15 Cuidadores quantos trabalharam no turno
diurno e quantos no turno noturno, pois o turno noturna possui diversos
complementos a mais que o turno diurno, tais como: Adicional noturno, horário
noturno reduzido. Também solicitamos que seja readequado a proposta para:

ITEM 01: 48955-CUIDADOR DE IDOSO 12X36 Horas DIRUNA - para prestação de
serviços contínuos de auxílio e apoio a idosos que apresentam limitações para
realizar atividades diárias.
Colocar a quantidade de funcionários para esse turno.

ITEM 02: 48955-CUIDADOR DE IDOSO 12X36 Horas NOTURNA - para prestação
de serviços contínuos de auxílio e apoio a idosos que apresentam limitações para
realizar atividades diárias.
Colocar a quantidade de funcionários para esse turno.”

Reposta: De acordo com pesquisa feita com a Secretaria de Assistência Social foi
nos informado que será requerido no máximo 7 (sete) cuidadores no regime de
trabalho noturno e 8 (oito) no regime de trabalho diurno. Também nos foi informado
que atualmente a Casa do Idoso conta com 10 (dez) idosos, e que atualmente
contam com 8 (oito) cuidadores em regime de trabalho 12x36. A proposta se
manterá do jeito em que se encontra, cabe ao licitante discriminar cada dos regimes
de trabalho.

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


