
 

QUESTIONAMENTO 01 – PE.EPE.032 – SERVICE DESK 
 

Pergunta 1) O atendimento se dará sob sessão de mão de obra dedicada no órgão para 
os profissionais alocados? 
Resposta 1) A especificação deste serviço foi feita de acordo com a Portaria SGD/ME 
6.432/2021, que proíbe a dedicação exclusiva de mão de obra, contratação por 
homem/hora e por postos de trabalho. O que está sendo contratado é o serviço, com 
Acordo de Nível de Serviço. 
 
Pergunta 02). Existe contrato vigente/encerrado semelhante ao objeto deste certame? 
Se sim, poderia nos informar o número do processo, número do contrato, empresa 
contratada e valor do último contrato?  
Resposta 2). Não existe contrato vigente no momento.  
 
Pergunta 3). Poderia, por favor, informar o valor estimado para esta contratação? 
Resposta 3). Conforme previsto decreto 10.024/19, e no Regulamento de Licitações/ 
Contratos da EPE o valor estimado é sigiloso e só será divulgado após a etapa de lances 
do pregão. 
 
Pergunta 4). Para os colaboradores da empresa CONTRATADA, será permitida a 
contratação de profissional Microempreendedor Individual (MEI)? 
Resposta 4). Conforme clausula 17 da minuta de contrato é vedada a subcontratação. 
 
Pergunta 5). Será exigida a planilha de composição de custos? 
Resposta 5) A contratação não é por cessão de mão de obra, portanto não será exigida 
planilha de composição de custos.  
 
Pergunta 6). As empresas de tecnologia que possuem benefício de desoneração da 
folha de pagamento com a contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta 
(4,5%) e não sobre a folha de pagamento (20%) até 31/12/2021. Nosso entendimento é 
de que as empresas devem cotar os seus preços com base nos impostos vigentes no 
momento do certame e caso o eventual benefício (desoneração) não seja renovado será 
caracterizado um fato para solicitação de reequilíbrio econômico do contrato. Está 
correto nosso entendimento? 
Resposta 6). Sim, está correto o entendimento. As propostas deverão estar de acordo 
com o modelo descrito no Anexo II do edital, contemplando todos os tributos. 
 
Pergunta 7) - Os profissionais selecionados pela contratada poderão acumular mais de 
um perfil profissional? Por exemplo, o administrador “Windows” acumulando função de 
administrador “linux” também, etc. 
Resposta 7). Sim, desde que os requisitos de certificação e quaisquer outros no TR 
sejam obedecidos e os SLA’s sejam alcançados. 
 
Pergunta 8). Quantos atendimentos presenciais ocorreram para o perfil de 
administrador Windows? 
Resposta 8). Estima-se em 6 atendimentos presenciais por mês. 

Pergunta 9). Quantos atendimentos presenciais ocorreram para o perfil de 
administrador Linux? 
Resposta 9). Estima-se em 1 atendimento presencial a cada três meses. 

 


