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Esclarecimento Vll

Edital 0005/20'19

Pregão Eletrônico

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul - CRA-RS, Autarquia Federal, dotada de personalidade

juridica de direito público, regulamentado pela Lei 4769165 e Decreto 6934167, com sede na Rua Marcílio Dias no 1030, em

Porto Alegre/RS, torna público a todos os interessados os esclarecimentos do edital de licitação - Edital no 0005/201g,

solicitado pela Empresa Online Services.

Solicitamos esclarecimentos quanto ao Edital em epígrafe no que segue:

Segundo a descrição e carga horária os auxiliares de serviços gerais farão 8 horas diárias de segunda à sexta, totalizando

200 horas mensais, contudo nas planilhas de custos anexas o salário expresso, corresponde a 220 horas mensais, no valor

de R$ 1.083,96. Perguntamos:

Questionamento l: Qual a carga horária mensal dos auxiliares de serviços Gerais.
Resposta: Tendo em vista que a carga horária de trabalho diária é de 8 horas de segunda a sexta, contabilizando assim
200 horas mensais, sem redução de salário.

Questionamento ll: Para todas as funções está previsto o pagamento de R$ 20,00 a titulo de vale alimentaçã0, contudo
os profissionais vinculados ao SINDASSEIO possui o valor Oe n$ tO,Z3 para tal benefício. perguntamos:
Deverá ser considerado o valor de R$ 20,00 a titulo de Vale Refeição para todas as funções?
Resposta: 0 valor a título de Vale Alimentação é de R$ Zó,OO lvinte reais) diários, conforme foi estipulado pela
Administração e deverá ser considerado o que consta na planilha de custos.

Questionamento lll: Por fim, os materiais de limpeza e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, serão
fornecidos pelo Contratante ou Conkatada?
Resposta: Os materiais de limpeza e os equipamentos serão fornecidos pela Administraçã0.
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