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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 
 
 
Prezados licitantes, 
 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão Presencial 
nº 13/2014, presto-me a esclarecer dúvidas enviadas: 
 
 
PERGUNTA 1 – O uniforme para categoria de Motorista Executivo deverá conter terno? 
RESPOSTA: Conforme Capítulo 6, item 6.6. MOTORISTA: 
6.6.4.10 Cumprir a escala de serviço que lhe for determinada, apresentando-se sempre com boa 
aparência, devidamente uniformizado com terno e gravata, somente ausentando-se do posto após a 
devida autorização; 
 
PERGUNTA 2 – Os materiais papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, serão fornecidos pelo 
CONTRATANTE ou CONTRATADA? 
RESPOSTA: Conforme Capítulo 8: 
8.1. Vassouras, rodos, panos de chão, pano para limpeza de equipamentos, balde, aspiradores de pó, 
enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc, ficará a cargo da 
contratada, incluído o estabelecido no subitem 8.3, salvo papel higiênico, papel toalha e sabonete 
líquido; 
 
PERGUNTA 3: Há previsão de horas extras para categoria de motorista? 
RESPOSTA: Sim, limitado a 44 horas  mensais; 
 
PERGUNTA 4:  Caso algum funcionário ultrapasse a sua carga horária diária haverá compensação? 
RESPOSTA: Sim. 
 
PERGUNTA 5 – As planilhas dispostas no edital são apenas modelo ou deverão ser seguidas? 
RESPOSTA: As planilhas dispostas no Edital são modelos a serem seguidos pelos licitantes. Contudo, 
qualquer benefício decorrente de Lei, Convenção Coletiva de Trabalho ou outro instrumento legal 
equivalente poderá ser incluído, caso não conste na Planilha de Formação de Preços e altere o custo 
final. 
 
PERGUNTA 6 – Para as categorias vinculadas a convenção do Sindiserviços-DF e Seac-DF, será 
obrigatório a cotação dos itens Plano de Saúde no valor de R$150,00 e Auxílio Funeral no valor R$2,50, 
as empresas que deixarem de cotar esses itens serão desclassificadas? 
RESPOSTA: Conforme retificação do Anexo VII, deverão ser incluídos na Planilha de Formação de 
Preços os benefícios de Plano de Saúde e Auxílio Funeral, bem como será admitida a inclusão de 
qualquer outro benefício decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho ou outro instrumento legal, que 
alterem o custo final. 
 
PERGUNTA 7: Qual a empresa que presta serviços para o CAU/BR atualmente? 
RESPOSTA: Empresa Real JG Serviços Gerais Ltda. 

 
 

Brasília, 26 de setembro de 2014. 

 

 

 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 

Pregoeiro 

 


