
 
 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Térreo Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3433 E-mail: cpl@fiero.org.br. 

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 
PROCESSO GERAL Nº 00043.2022.1.102.01 

 
Objeto: “Contratação de empresa jurídica para prestação de serviços continuados de 
apoio de transporte, de apoio a manutenção predial preventiva e corretiva,  com 
disponibilização de mão de obra residente, fornecendo postos com mão de obra em 
regime de dedicação exclusiva e através de serviços de diárias,  fornecendo  uniformes 
e Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I, a fim de atender as demandas do 
SESI/SENAI no Departamento Regional e em suas Unidades Operacionais, conforme 
detalhamento constante no Termo de Referência, e em conformidade ao Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI”.  
 
 A Comissão de Licitações do Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – DR/RO, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados 
as respostas aos PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 007/2022, conforme segue abaixo: 
 

1. Deverá ser previsto adicional de periculosidade para os postos?  
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

2. Deverá ser previsto adicional de insalubridade para os postos? Se sim, de qual grau? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Não. 

3. As licitantes deverão obrigatoriamente prever algum benefício em específico para os 
seus profissionais (exemplo: plano de saúde, cesta básica, etc.)? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: a Licitante deve 
atentar para o que rege a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

4. As licitantes deverão adotar alguma convenção coletiva em específico? Se sim, qual? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE. 

5. A Contratante disponibilizará espaço para alocação da equipe e ferramental da 
Contratada em cada unidade? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim, pessoal e 
equipamentos de proteção individual (escopo da contratação). 

6. Caso a Contratante disponibilize espaço para alocação da Contratada, este espaço 
estará mobiliado com mesas, cadeiras, armários, computadores, impressoras, etc.? 
Ou estes itens deverão ser fornecidos pela Contratada?  
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

7. Caso a Contratante disponibilize espaço para alocação da Contratada, será 
disponibilizado à Contratada ponto de acesso de telefone e internet? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

8. Como se dará a comunicação entre a equipe? Deverá ser obrigatoriamente fornecido 
rádios comunicadores e/ou celulares? Se sim, qual a quantidade mínima? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: A ferramenta de 
comunicação se dá via celular, porém a licitante pode fornecer rádios comunicadores, 
02 unidades para cada posto. 

9. Em relação aos itens 03 e 04 (fornecimento de 10 diárias de motorista): 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura:  A quantidade de 
diária é 120 conforme detalhamento constante no edital e TR: 

 

  

Jornada De Trabalho (CLT Até 40 Horas Semanais) 
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Item Especificação CBO Qtd de Diárias  

  
  
01 

*Diárias com pernoite   

  

7825-10 

120 

  

*Diárias sem pernoite 120 

  

  
a. Em qual cidade o motorista da Contratada deverá estar alocado para 

recebimento dos chamados de atendimento? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: A licitante 
irá atender a demanda nos municípios citados no edital e TR, mediante 
solicitação prévia da CONTRATANTE. 

b. O veículo utilizado pelo motorista será de fornecimento e manutenção da 
Contratante? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

c. O combustível utilizado pelo motorista será de fornecimento da Contratante? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

d. Solicitamos que sejam citados quais custos deverão estar inclusos no valor da 
diária, além do custo da mão de obra. (Exemplo: hospedagem, jantar, café da 
manhã, deslocamento etc.). 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: 
1.Para motorista com pernoite, o valor do custo do serviço de diária deve ser 
mensurado considerando a mão de obra, hospedagem, almoço e jantar, o café 
da manhã normalmente contempla no valor pago pela hospedagem. 
2. Para motorista sem pernoite, o valor do custo do serviço de diária deve ser 
mensurado considerando a mão de obra 

  
10. Para o item 05, diária do Oficial de Manutenção Predial: 

a. Solicitamos que sejam citados quais custos deverão estar inclusos no valor da 
diária. (Exemplo: mão de obra, hospedagem, jantar, café da manhã, 
deslocamento etc.). 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: O valor do 
custo do serviço de diária deve ser mensurado considerando a mão de obra. 

b. Estas diárias serão realizadas pelos próprios Oficiais de Manutenção do item 
01? 
R: Não, a CONTRATADA terá que disponibilizar outro profissional. 

c. O deslocamento destes profissionais será através do motorista dos itens 03 e 
04? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Não, fica 
sob responsabilidade da CONTRATADA que deve mensurar o custo do 
profissional que irá fornecer. 

11. Todas as peças e materiais de reposição e consumo serão de fornecimento da 
Contratante? (Exemplo:  cabos, fitas, tubulações, tintas, areia, brita, lâmpadas, etc.) 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sim. 

12. Todas as ferramentas de uso da equipe residente serão de fornecimento da 
Contratada? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Não, conforme 
objeto da contratação a CONTRATADA fornecerá “.... postos com mão de obra em 
regime de dedicação exclusiva e através de serviços de 
diárias,  fornecendo  uniformes e Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I”. 

13. Caso algum serviço não possa ser realizado pela equipe residente e necessite ser 
subcontratado, estes custos serão de responsabilidade da Contratante? (Exemplo: 
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Limpeza dos reservatórios de água, limpeza de caixas de esgoto, limpeza de caixas 
de gordura, análise de potabilidade da água, etc.) 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Prezados, os 
serviços que vocês citaram não são escopo do Termo de Referência que está sendo 
licitado, portanto a CONTRATADA não fará os serviços ora questionados. 

14. Os custos com fornecimento de caçamba e descarte de resíduos serão de 
responsabilidade da Contratante? Caso seja da Contratada, qual a quantidade prevista 
por mês a ser considerada em proposta? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Prezados, os 
serviços que vocês citaram não são escopo do Termo de Referência que está sendo 
licitado, portanto a CONTRATADA não fará os serviços ora questionados. 

15. Qual o código do ISS será considerado para faturamento? Qual o percentual? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Sugerimos que 
verifique com o fiscal da sua empresa. Caso sejam não optante do simples o 
percentual é de 5% e para optante de acordo com o enquadramento da sua empresa. 

16. Estes serviços são realizados por alguma empresa atualmente? Ou trata-se de um 
novo escopo? 
Resposta da Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura: Novo. 

17. Qual o valor estimado deste processo?  
Resposta CPL: A licitante deverá solicitar formalmente pelo e-mail cpl@fiero.org.br.  

 
 

Porto Velho/RO, 06 de julho de 2022. 
 
 
 

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 
Pregoeira da CPL 
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