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: 0007125-17.2016.6.25.8000
: Licitantes
: Esclarecimentos

INFORMAÇÃO 3692/2016 - SELIC
A empresa Braspe, em 10/10/2016, às 16:28h, apresentou pedido de esclarecimento, tempestivo, respondido pelo pregoeiro, auxiliado pela Seção de Conservação e Serviços Gerais e
a Seção Licitações do TRE/SE, nos termos a seguir descritos:

Questionamento 1: Referente ao Encarregado deverá utilizar o salário do encarregado de limpeza industrial? Visto que na convenção coletiva existem outros tipos de encarregado.

Esclarecimento 1:
A empresa atualmente contratada para a prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico 41/2016 paga ao encarregado o salário referente à categoria de cabo
de turma, que corresponde também ao salário de encarregado de limpeza industrial, encarregado de manutenção ou encarregado de operações/manutenção.

Questionamento 2: Será cotado ISS e Transporte diferentes para as localidades?

Esclarecimento 2: Quanto ao ISS deverá ser utilizado os percentuais indicados, uma vez que correspondem ao ISS do respectivo município. Diferentemente da capital, no interior do
estado não existem empresas que realizam o transporte público coletivo, razão pela qual não foi previsto o insumo"vale-transporte". Caso o licitante tenha intenção de oferecer
transporte ao empregado por algum meio, deverá incluir a despesa no módulo "custos indiretos".
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