
Questionamento 3 - PE.EPE.012/2018: 
  
Perguntas: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 
Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual 
a atual prestadora dos serviços? 
Resposta: O contrato atual está disponível no sítio eletrônico da EPE, por meio do link: 
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/LicitacoesArquivos/licitacao-contrato-503/CT-EPE-008-2018.pdf. 
  
Pergunta n° 3 
Qual a data estimada para início das atividades? 
Resposta: vide item 15 das condições gerais do edital.  
 
Pergunta n° 9 
Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos serviços? A empresa vencedora poderá adotar o 
sindicato pertencente ao seu ramo de atividade? 
Resposta: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática 
e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro.- SINDPR-RJ. Poderá ser adotado o sindicato se 
seu ramo de atividade desde que compatível com as atividades a serem prestadas na contratação. 
 
Pergunta n° 10 
Qual o horário de trabalho dos turnos? 
Resposta: vide Item 4.1.8 do anexo I do Edital.  
 
Pergunta n° 11 
Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados? 
Resposta: vide resposta pergunta 10 
 
Pergunta n° 12 
Existe transporte regular aos locais de trabalho? Em caso positivo quais linhas e respectivos valores 
de tarifa? 
Resposta: Conforme indica o preâmbulo do edital a EPE está localizada no centro da cidade do Rio 
de Janeiro. As linhas de ônibus que servem a região podem ser consultadas no sítio da Secretaria 
Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro/RJ. http://www.rj.gov.br/web/setrans 
 
Pergunta n° 13, 14, 15 e 17 
Será necessário fornecer algum tipo de material? Em caso positivo, quais e qual quantidade? 
Resposta: a descrição detalhada dos serviços está descrita no item 4 do Anexo I do Edital. 
 
Pergunta n° 16 
Para controle de assiduidade dos profissionais, será necessário ponto eletrônico ou mecânico ou 
poderá ser realizado por folha de ponto? 
Resposta: A gestão e controle da assiduidade será determinada pela contratada. 
 
Pergunta n° 18 
Qual a descrição das atividades e respectivo código para emissão das faturas / Notas Fiscais? Qual 
o respectivo percentual de ISSQN? 
Resposta: as informações requeridas poderão ser verificadas no sítio eletrônico da Secretaria 
Estadual de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro/RJ.  
 
Perguntas n° 19, 20 e 21 
O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer, 
eventualmente ao local de trabalho? 
Respostas: A figura do preposto deverá ser definida pela contratada. Salientamos que a figura do 
Gerente de Serviços deverá atender ao subitem 4.2 e respectivos subitens do anexo I do Edital. 
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Pergunta n° 22 
Para os postos com jornada 12x36, o profissional poderá realizar horário de almoço, permanecendo 
o posto “vazio” neste período? Ou será obrigatório a cotação do Intervalo Intrajornada (1 hora por 
dia)?  
Resposta: O horário de trabalho dos turnos é de responsabilidade da licitante de modo a cumprir o 
horário de atendimento definido no subitem 4.1.8 do anexo I do Edital.  
 
Pergunta n° 23 
Para fins de avaliação da proposta comercial e habilitação, será considerada e analisada a Instrução 
Normativa nº 2/2008 e demais alterações? 
Resposta: os critérios de habilitação estão definidos no Edital de Licitação, recomendamos a leitura 
integral do mesmo. 
 
Pergunta n° 24 
A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o SAT 
apresentado na planilha (RATXFAP)? 
Resposta: Sim, e deverá comprovar o SAT através do envio da guia de recolhimento da GFIP da 
empresa licitante. 
 
Pergunta n° 25 
A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o Regime de 
Tributação que se encontra, para verificação do PIS e COFINS apresentados? 
Resposta n° 25: Não há necessidade de comprovação do Regime Tributário, porém o Regime 
Tributário apresentado na planilha de custos deverá ser o mesmo da emissão das futuras notas fiscais 
dos serviços prestados. 
 
Pergunta n° 26 
Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será conforme data 
de apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria? 
Resposta: as condições para reajuste estão definidas na clausula 6° da Minuta de Contrato, Anexo III 
do edital. Recomendamos a leitura do mesmo. 
 
Pergunta n° 27 
Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a 
execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, conforme variação 
da nova CCT? 
Resposta: as regras para repactuação estão definidas no item 13 do Anexo I do Edital. 
Recomendamos a leitura do mesmo. 
 
Pergunta n° 28 
A vistoria técnica será obrigatória ou facultativa?  
Resposta n° 28: Conforme definido no subitem 4.4 das Condições Gerais a visita é facultativa, porém, 
nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições como motivo para contestações 
posteriores. 
 
Pergunta n° 29 
Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas antes e/ou depois da fase 
de lances? 
Resposta n° 29: Conforme definido no subitem 14.1 das Condições Gerais, o orçamento é sigiloso e, 
portanto, não haverá desclassificação em razão de valores previamente cadastrados. 
 
 
 


