A empresa MG ECCARD LTDA EPP, CNPJ de n° 21.603.466/0001-51, fez os
seguintes questionamentos:
1° Já existe alguma empresa prestando esses serviços? Se sim, qual?

GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA e a SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.
Sim. São contratadas a

2° Qual a previsão do inicio dessa contratação?
A previsão de contratação é a partir de agosto de 2021.
3° Haverá a necessidade de contratação de um preposto? Se sim, ele pode ser um
dos funcionários já cotados no edital, ou será necessário um funcionário à parte
fornecido pela contratada?
Conforme item 4.12, VI e XI do Termo de Referência, o Contratado deverá
manter a supervisão dos serviços, mediante a indicação de um preposto.
Tal preposto garantirá o bom andamento do serviço, realizando, no
mínimo, 4 rondas diárias e orientando os funcionários da Contratada.
Dessa forma, a função do preposto é diferente da função dos
colaboradores que realizam a limpeza. Logo, o preposto não pode ser um
dos colaboradores.
4° Há necessidade de instalação de Escritório em Maricá/RJ?
Para a execução dos serviços para a Prefeitura não há necessidade de
instalação de escritório local. Entretanto, a empresa deverá se certificar
quanto às suas obrigações trabalhistas e tributárias, dentre elas as
normativas quanto ao ponto dos seus colaboradores.
5° Qual o valor local da Tarifa de ônibus?
A tarifa de ônibus, quando cobrada, é de R$ 3,70.
6° Qual o valor do ISS local?
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7° Qual a CCT utilizada para a formação de preço em cada categoria?
A CCT deve ser a da categoria profissional referente à prestação de serviço,
no Município de Maricá, conforme princípio da territorialidade.
8° A carga horária é de 44 h semanais de segunda à sexta, ou terá profissionais
com escala 12 x 36?
Conforme informado no Anexo I do termo de Referência, via de regra, a
carga horária é de 44 horas semanais de segunda à sexta, podendo ter
atendimentos excepcionais ao sábados. Além disso, algumas secretarias
poderão necessitar do atendimento 24 horas por dia, determinando a
escala de 12 x 36, tal como ocorre com as instalações operacionais da
Ordem Pública, Defesa Civil e Assistência Social, o que poderá ser
verificado mediante visita técnica do licitante.

9° Há a possibilidade do envio da Planilha de Custo em formato Excel? Verifiquei no
portal do ComprasNet e não se encontra disponível para download. Poderiam nos
enviar?
Informamos que não fornecemos a planilha de custos em formato Excel e o
modelo da mesma encontra-se no edital.
10° É necessário provisionar na planilha de custos e formação de preços:
insalubridade/periculosidade/Adicional noturno?
Se sim, para quantos profissionais e quais categorias?
A insalubridade e a periculosidade são aplicadas conforme PPRA e PCMSO,
que deverão ser elaborados pelo empregador, ou seja, pela contratada. Os
riscos da atividade poderão ser verificados em visita técnica do licitante.
Quanto ao adicional noturno, apenas há necessidade caso seja solicitado o
atendimento com escala de 12 x 36.

