Compras Administração <compras@fito.br>

Esclarecimentos - PR 12/2021 - Vigia - FITO - Instituto Tecnológico de Osasco
2 mensagens
tpv@licition.com.br <tpv@licition.com.br>
Para: Compras Administração <compras@fito.br>

17 de dezembro de 2021 13:26

Prezados, boa tarde!

Venho solicitar os esclarecimentos das seguintes dúvidas:

1. A licitante que apresentar base 2020 será desclassificada?
2. A licitante deverá apresentar as planilhas de composição de custos unitários ou será exigido apenas do
vencedor?
3. Os encargos podem ser conforme a realidade da licitante ou deve seguir um percentual fixo? Caso seja o
percentual fixo qual seria?
4. Caso a licitante tenha que utilizar a base salarial e benefícios de 2020, qual será o momento de reajustar os
valores? Após um ano de execução do contrato, após a homologação do novo CADTERC ou após a
assinatura do contrato?
5. Qual o nome da empresa atual dos serviços?
6. Qual a escala de serviço dos funcionários? Segunda à sexta-feira ou terá serviços aos finais de semana
também?
7. A licitante deve considerar adicional de insalubridade? Caso positivo qual percentual e quantidade de
funcionários?
8. A licitante deve considerar adicional de periculosidade? Caso positivo qual a quantidade de funcionários?
9. Os equipamentos são de responsabilidade da contratada determinar quais e quantos são necessários para
execução dos serviços? Ou deve seguir uma quantidade fixa por unidade?
10. Qual a quantidade mínima de funcionários que a comissão aceitará?
11. Qual a previsão de início para o novo contrato?
12. O Formato da proposta que deverá ser apresentada no envelope nº é de formatação livre da licitante?
13. A planilha de composição de custos unitários deve ir junto com o envelope de proposta ou será solicitado
apenas do vencedor?

Atenciosamente,

Taynara Pereira
Departamento de licitação

(11) 99995-1074

Livre de vírus. www.avast.com.

Compras Administração <compras@fito.br>
Para: Taynara Pereira Vicente <tpv@licition.com.br>

17 de dezembro de 2021 13:46

Segue os esclarecimentos solicitados:

1. A licitante que apresentar base 2020 será desclassificada? R) SIM
2. A licitante deverá apresentar as planilhas de composição de custos unitários ou será exigido apenas do
vencedor? R) APENAS DO VENCEDOR
3. Os encargos podem ser conforme a realidade da licitante ou deve seguir um percentual fixo? Caso seja o
percentual fixo qual seria? R) REALIDADE DA LICITANTE E DENTRO DA PREVISÃO LEGAL A RESPEITO
4. Caso a licitante tenha que utilizar a base salarial e benefícios de 2020, qual será o momento de reajustar os
valores? Após um ano de execução do contrato, após a homologação do novo CADTERC ou após a
assinatura do contrato? R) PREJUDICADO ITEM I
5. Qual o nome da empresa atual dos serviços? R) LPS
6. Qual a escala de serviço dos funcionários? Segunda à sexta-feira ou terá serviços aos finais de semana
também? R) CONFORME EDITAL
7. A licitante deve considerar adicional de insalubridade? Caso positivo qual percentual e quantidade de
funcionários? R) CONFORME EDITAL
8. A licitante deve considerar adicional de periculosidade? Caso positivo qual a quantidade de funcionários?
R) CONFORME EDITAL
9. Os equipamentos são de responsabilidade da contratada determinar quais e quantos são necessários para
execução dos serviços? Ou deve seguir uma quantidade fixa por unidade?R) CONFORME EDITAL
10. Qual a quantidade mínima de funcionários que a comissão aceitará? R) CONFORME EDITAL
11. Qual a previsão de início para o novo contrato? R) JANEIRO/22
12. O Formato da proposta que deverá ser apresentada no envelope nº é de formatação livre da licitante? R)
FORMATAÇÃO LIVRE DA LICITANTE
13. A planilha de composição de custos unitários deve ir junto com o envelope de proposta ou será solicitado
apenas do vencedor? R) PREJUDICADO ITEM 2

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Nathalia Bocato
Compras
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