
QUESTIONAMENTO 3 

 
Pergunta 1: Hoje já existe a prestação dos serviços?  Em caso de continuidade, qual a 

atual prestadora dos serviços? 

Resposta 1: SIM, a empresa que presta serviços atualmente é: INDUSTEC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI. 
 

Pergunta 2: Qual a data estimada para início das atividades? 
Resposta 2: A prestação do serviço está prevista para ser iniciada em setembro de 2019.  

 
Pergunta 3: Os funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da 

Categoria? Em caso positivo, quais benefícios e respectivos valores? 
Resposta 3: Não estão previstos benefícios adicionais aos citados na CCT.  

 
Pergunta 4: Qual a convenção coletiva utilizada para a formação do preço?  

Resposta 4: CCT que engloba a(s) categoria(s) dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio 
e Conservação, com abrangência territorial no Rio de Janeiro/RJ.  

 
Pergunta 5: Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados? 

Resposta 5: Não está prevista jornada aos sábados. Vide Item 3.1 do Anexo I – Termo de 

Referência do Edital. 
 

Pergunta 6: Qual o respectivo percentual de ISSQN? 

Resposta 6: Na planilha de custos e formação de preços estimamos retenção de 5%.  
 

Pergunta 7: O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo 
necessário comparecer, eventualmente ao local de trabalho? O preposto poderá ser um 

dos profissionais que atenderá o escopo contratual? 
Resposta 7: 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. 

Conforme Item 5.16.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital - O representante 
(preposto) não poderá ser uma das ocupantes dos postos de serviço contratado. 
 

Pergunta 8: Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os 

pagamentos são feitos em dia? Se não, qual a média de atraso em dias/meses? 
Resposta 8: Sim. Historicamente a EPE vem realizando os seus pagamentos em dia. 

 
Pergunta 9: Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas 

antes e/ou depois da fase de lances? 
Resposta 9: Não há que se falar em desclassificação por preço acima do estimado. Se 

este fato ocorrer, após a etapa de lances, será informado ao licitante detentor da proposta 
e questionado o mesmo, sobre a possibilidade de redução do valor ofertado. 

 
Pergunta 10: Considerando que já foi homologada a nova CCT da categoria nº 

RJ000705/2019, deveremos apresentar as propostas com os novos salários ou aqueles 
descritos no edital? 

Resposta 10: O valor do salário deve observar o descrito no Item 8 - do Anexo I – Termo 

de Referência do Edital.  
 


