
QUESTIONAMENTO 2 
 
 
PERGUNTA 01:    
Qual o valor do Vale Transporte Cotado para o dimensionamento do valor estimado? Quantos dias 
deveremos considerar para cálculo desse benefício? 
RESPOSTA 01: 
O valor do vale transporte cotado foi o previsto para o Município do Rio de Janeiro. Foram estimados 
para o cálculo do benefício 22 (vinte e dois) dias úteis.  
  
PERGUNTA 02:  
Qual a Convenção Coletiva foi usado (SIC) para o dimensionamento do valor estimado? 
RESPOSTA 02 
Para o cálculo dos benefícios, utilizou-se a Convenção Coletiva de Trabalho que engloba a(s) 
categoria(s) dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação, com abrangência territorial 
no Rio de Janeiro/RJ.  
 
PERGUNTA 03:  
A vistoria é obrigatória? 
RESPOSTA 03 
Não, a vistoria é facultativa. 
 
PERGUNTA 04 
Algum posto realizará jornada de trabalho ao (SIC) sábados? Se sim, quantos colaboradores farão? 
RESPOSTA 04 
Não está prevista jornada aos sábados. Vide Item 3.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
  
PERGUNTA 05 
Qual o horário de trabalho (entrada e saída e dias da semana) para os cargos licitados?  
RESPOSTA 05 
Vide Item 3.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
  
PERGUNTA 06 
O preposto deverá permanecer fixo no contrato ou este somente fará as visitas e comparecerá no 
local do serviço prestado quando chamado pela unidade licitada? 
RESPOSTA 06 
O preposto deverá comparecer à EPE sempre que demandado, sendo responsável pela comunicação 
entre as partes, pelo recebimento, pelo envio e pelo atesto das correspondências emitidas pela EPE, 
inclusive ofícios de penalidades, tendo, a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao 
representante designado pela EPE. Vide Item 5.16 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
                                                         
PERGUNTA 07 
As empresas licitantes deverão comprovar suas alíquotas SAT (FAP x RAT)? 
RESPOSTA 07 
Sim deverão comprovar as alíquotas. 
  
PERGUNTA 08 
Será obrigatório a comprovação das alíquotas de PIS e COFINS pelas empresas licitantes? 
RESPOSTA 08 
Sim é obrigatória a comprovação das alíquotas. 
 
PERGUNTA 09 
Qual o valor da Alimentação foi cotada (SIC) para o dimensionamento do valor estimado? Quantos 
dias deveremos considerar para o cálculo desse benefício? 
RESPOSTA 09 
Para o cálculo dos benefícios, a EPE utilizou a Convenção Coletiva de Trabalho que engloba a(s) 
categoria(s) dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação, com abrangência territorial 
no Rio de Janeiro/RJ. Foram estimados para o cálculo do benefício 23 (vinte e três) dias úteis. 



  
PERGUNTA 10:    
As empresas deverão enviar planilha de uniforme para comprovar esses custos? 
RESPOSTA 10: 
Não há previsão de uniforme. 
 
PERGUNTA 11:     
Para comprovação de atestado de capacidade técnica será aceito atestados que comprovem serviços 
de apoio administrativo, gerenciamento de mão de obra, para esta licitação?  
RESPOSTA 11: 
Sim serão aceitos 
 


