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Esclarecimento 09/01/2020 12:07:42
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 8º ESCLARECIMENTO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO - AOS CUIDADOS DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
005/2019 Processo de compra nº 50840.000139/2019-58 Prezado (a) pregoeiro (a) e comissão de licitação, referente ao
processo licitatório em epígrafe, solicitamos esclarecimentos aos nossos questionamentos que seguem: 1. Atualmente qual
o salário recebem os Assistentes administrativos, contínuos e secretárias- executivas que prestam serviços ora licitados? 2.
Os empregados que presam serviços atualmente possuem plano de saúde ou outro beneíficio? Caso positivo a EPL efetua
repasses para arcar com esses benefícios? 3. O balizamento do valor estimado foi feito com base na CCT/2019 ou na CCT
de 2020? Devemos apresentar a proposta com base na CCT/2019? Caso positivo serão efetuados os reajustes dos salários e
benefícios após a implantação dos serviços com base na data base da CCT/2020 nº de registro DF000001/2020? Belo
Horizonte, 07 de janeiro de 2020. VITHA SERVICE - Thaís G. B. Monteiro
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Resposta 09/01/2020 12:07:42
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Assunto: Esclarecimentos do Edital do Pregão
Eletrônico nº 005/2019. Prezados Senhores, a empresa utilizou-se da faculdade legal prevista no Art. 23 do Decreto nº
10.024/2019, apresentando solicitação de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2019, tempestivamente.
RESPOSTAS DO 8º ESCLARECIMENTO RESPOSTA 1: Não há empresa atualmente prestando o serviço. Ressalto que esta
pergunta encontra-se respondida no Comprasnet. RESPOSTA 2: Não há empresa atualmente prestando o serviço.
RESPOSTA 3: O valor estimado foi elaborado com a CCT/2019. As empresas deverão apresentar a proposta com a
CCT/2019. A empresa após assinatura do Contrato poderá solicitar a repactuação com os valores expresso na CCT/2020.
Ressalto que esta pergunta encontra-se respondida no Comprasnet. Informo que fica mantida a data prevista para a
abertura do Pregão Eletrônico referenciado e ainda, mantidas todas as demais condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Atenciosamente, LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA Pregoeira.
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