
 

 Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 100 - Centro - Imbituba CEP 88780-0000 

(48) 3355-8900 / 8929 - contato@portodeimbituba.com.br 

 

 

CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

CONCORRÊNCIA Nº 044/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA POSTOS DE TRABALHO DE 
COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA OPERACIONAL, 
SERVENTE DE LIMPEZA E EXECUTIVO DE GABINETE PARA A SCPAR PORTO DE 
IMBITUBA S.A. 

 

Por meio deste, esclarece-se o que segue: 

 

Questionamento 1 
1.            Gostaria da informação sobre o posto de trabalho do s serviços de recepcionista 
operacional; sendo um posto de 12x36 h, neste posto  existe o descanso de 01 (uma)  hora de 
intrajornada ou esta 01 (uma) hora é paga ao recepc ionista? 
De acordo com o disposto no termo de referência, assim como na tabela de cotação de preços, este 
valor será indenizado ao empregado nos termos do que prevê o CCT vigente da categoria. 
 
Questionamento 2 
2.            Gostaria de saber se vocês têm a planilha de compos ição de custos por posto de trabalho 
do Anexo IV do edital em Excel. 
Acabamos de disponibilizar no site a planilha solicitada. 

 
Questionamento 3 
3.           O anexo I, item 4.1, menciona que a carga horária d os serviços de recepcionista operacional 
será de 36 horas semanais e 180 horas mensais; poré m, ao consultar a CCT SC000425/2017, 
mencionada no item 14.9 do edital, verifica-se em s ua cláusula trigésima terceira que a jornada de 
12x36 equivale a carga horária semanal de 44 horas e 220 horas mensais. 
Questiona-se: O edital será retificado? 
Na data de 10/10/017, o edital foi retificado para corrigir a carga horária do posto de recepcionista 

operacional para 42h semanais, conforme CCT da categoria. 

 
Questionamento 4 
4.            Considerando que o objeto ora licitado envolve a co ntratação de serviços de Recepção 
Operacional, Recepção Administrativa, Copeiragem, E xecutivo de Gabinete e servente de 
limpeza, observado o item 9 , qual C.C.T utilizada para os valores estimados ap resentados? Ou 
ainda, conforme a planilha de composição de custo i ndica a C.C.T SC000425/2017, o qual não 
contempla as nomenclaturas de recepção operacional,  recepção administrativa e Executivo de 
gabinete, questiono, qual C.C.T deverá ser utilizad a para estes? 
O salário base dos funcionários está contido na tabela "Salário Base da Categoria Profissional" no item 9 

do Termo de Referência - Anexo II do Edital. 

A Convenção Coletiva a ser utilizada é a SC000425/2017 para todos os cargos nela previstos. 

 
Questionamento 5 
5.            Considerando que o objeto ora licitado envolve a co ntratação de serviços de Recepção 
Operacional, Recepção Administrativa, Copeiragem, E xecutivo de Gabinete e servente de 
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limpeza, observado o item 10, letra "k" , quais materiais serão fornecidos pela CONTRADADA?  
Haverá fornecimento de material de copa por parte d a contratada?   
A relação de materiais a serem fornecidos está descrita no item 7 do Termo de Referência – Anexo I do 

edital. 

 
Questionamento 6 
6.         Questionamos se haverá a necessidade da licitante i ndicar preposto para execução e 
controle dos serviços licitados, além daqueles cola boradores definidos no quadro funcional do 
Edital. Caso haja necessidade da indicação de prepo sto, o mesmo deverá permanecer nas 
dependências da contratante em tempo integral?  
Há necessidade de indicar preposto, conforme preveem os itens 8.4.2 do Edital, 10.4 do Termo de 

Referência – Anexo I do Edital, bem como Cláusula quinta – Obrigações da Contratada, alínea “d” da 

minuta do contrato (anexo XIII). 

Não há necessidade de que o preposto permaneça em tempo integral na sede da contratante, todavia 

deve estar sempre à disposição para atender aos chamados, cf. itens do edital acima mencionados. 

 
Questionamento 7 
7.           Os postos de Recepcionistas Operacional farão inter valo para almoço e jantar? Ou será 
necessário cotar o valor de intrajornada nas planil has? 
O item 1.4 do modelo de planilha de custos prevê a indenização do intervalo intrajornada não concedido. 

 
Questionamento 8 
8.            Qual empresa executa os serviços atualmente? 
Serviza Serviços Ltda ME 

 
Questionamento 9 
9.            O contrato será repactuado conforme convenção colet iva em janeiro de cada ano?   

Os critérios de reajuste estão expressamente previstos no item 8.7 do edital. 

 
Questionamento 10 
10.            Os postos de Recepcionistas Operacional são 4 posto s 12x36 com 4 colaboradores por 
posto, ou seja 4x4 = 16 pessoas; está certo nosso e ntendimento?  
Os quantitativos de postos e de pessoas por posto estão no item 9 do Termo de Referência – Anexo I do 

Edital. 

 
Questionamento 11 
11.           Alguma das funções licitadas deverá receber Pericul osidade?  
Devem ser pagas as verbas conforme convenção coletiva da categoria. No caso, a CCT prevê o 

pagamento de adicional de insalubridade somente para o posto de servente de limpeza (cláusula 10). 

 
Questionamento 12 
12.       Além dos postos 12x36, algum outro posto de serviços trabalhará em feriados?  

As jornadas e horário de trabalho estão descritas no item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
Questionamento 13 
13.       No  edital, item 8.2.4,  está exigindo o documento abaixo...  
“Para assinatura do contrato (item 8.2.1 deste Edit al), a licitante vencedora deverá apresentar a 
competente autorização da Agência Nacional de Vigil ância Sanitária – ANVISA (Autorização de 
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Funcionamento de Empresa - AFE) para a prestação de  serviços de limpeza em recintos 
portuários – Resolução RDC ANVISA n. 345, de 16 de dezembro de 2002.”  
“8.2.5 – Se a licitante vencedora não apresentar a AFE na forma definida no item 8.2.4 do Edital ou 
se se recusar a assinar o Contrato, a entidade requ isitante poderá, a seu critério, convocar as 
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de clas sificação, para assinar Contrato em idêntico 
prazo e nas mesmas condições ofertadas pela licitan te vencedora.”  
Perguntamos: a empresa vencedora do certame que pos suir este documento não assinará 
contrato com o Porto de Imbituba? 
O edital é claro. Se a licitante vencedora não apresentar a AFE quando da convocação para assinatura 

do contrato, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, sujeitando-se a licitante que não 

apresentar a AFE ao pagamento de multa de 20% calculado sobre o valor anual estimado do contrato – 

item 8.2.6 do Edital. 

 
Questionamento 14 
14.       Alguma empresa já executa estes serviços atualmente? Se sim, qual empresa?  

Atualmente o serviço é prestado através do CONTRATO 052/2013 proveniente do Pregão Presencial 

031/2013 - EMPRESA RL RODRIGUES LTDA ME, a qual alterou sua razão social para SERVIZA 

SERVIÇOS LTDA ME. 
 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 


