
Questionamento 2 
 
Pergunta 1: Como para atender o escopo do citado pregão, teremos que utilizar a Lei 
Estadual 8.315, no que tange aos salários e por estar nossa empresa atrelada ao 
SEAC/RJ, gostaríamos de saber se teremos que fornecer plano de assistência médica? 
Caso sim, gostaríamos de saber se pode ser o que é oferecido por aquela convenção 
em sua cláusula 24ª ou se não for o da convenção, solicitamos que nos indique as 
especificações do plano desejado e, caso tenhamos que estender o benefício aos 
dependentes, necessitamos saber em quais condições e quantos dependentes? Vale 
lembrar que a CCT – SEACRJ não nos obriga a oferecer o plano de saúde e nem aos 
prestadores de serviços subordinados a ela, aderirem ao plano? 

Resposta 1: Conforme item 5.12 do ANEXO I - Termo de Referência, eventuais 
benefícios são opcionais. Entretanto, a licitante vencedora deverá respeitar todos os 
direitos previstos na CCT a que estiver atrelada 
 
Pergunta 2: Quando ao preposto, gostaríamos se ele será um funcionário da nossa 
sede que os atenderá, quando necessário; ou terá que ser um funcionário que ficará o 
tempo integral nas dependências da EPE? 
Resposta 2: Conforme item 5.19 do ANEXO I - Termo de Referência a licitante 
vencedora deverá manter um preposto, em horário comercial, de segunda à sexta que 
será responsável pelo gerenciamento dos serviços a serem prestados. O preposto 
poderá ser o detentor de um dos postos do contrato. 
 
Pergunta 3: Poderiam nos informar qual o valor estimado para contratação? 
Resposta 3: Informamos que a EPE é uma empresa pública regida pela Lei das 
Estatais, Lei nº 13.303/2016, a qual no seu artigo 34 normatiza que os orçamentos dos 
processos licitatórios serão sigilosos. O valor estimado poderá ser consultado, se 
solicitado, após a etapa de lances  
 
Pergunta 4: Teremos que cotar uniformes? 
Resposta 4: O uniforme não é obrigatório. Porém, conforme define o item 4.7.5 do 
ANEXO I - Termo de Referência a prestação dos serviços deverá ser feita por meio de 
profissionais devidamente apresentáveis.  
 
Pergunta 5: Atestados de prestação de serviços de mão-de-obra de outras funções 
atenderão a solicitação do edital? 
Resposta 5: Conforme item 4.4.1 do ANEXO I - Termo de Referência os atestados de 
capacidade técnica devem comprovar o desempenho da empresa contratada em 
fornecimento pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 
 
Pergunta 6: Caso seja possível informar, gostaríamos de saber qual a empresa que 
presta os serviços atualmente? 



Resposta 6: Atualmente não há uma empresa prestando os serviços 


