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Gabriella _ CRMVES

De: LICITAÇÃO [licitacao@crmves.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 11:30
Para: 'PRATA LICITACOES'
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimentos PE N° 01/2023 - CRMV ES

 
 
De: PRATA LICITACOES [mailto:licita.prataservicos@gmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 10:26 
Para: licitacao@crmves.org.br 
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimentos PE N° 01/2023 - CRMV ES 
 
Bom dia, 
 
Reiteramos o e-mail abaixo. 
 
 
Gratos pela atenção, 
 
Em sex., 10 de fev. de 2023 às 14:48, PRATA LICITACOES <licita.prataservicos@gmail.com> escreveu: 
Boa tarde a todos, 
 
Solicitamos esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico conforme segue abaixo: 

1. Poderá ser utilizado a folha de ponto, para o controle da jornada de trabalho? 

                  R.: Sim. A empresa poderá realizar seu próprio controle. 

2. Deverá ser pago Adicional de Insalubridade ou Periculosidade para o funcionário? Caso sim, por 
gentileza informar o percentual que deverá ser pago. 

              R.: A contratação final será de responsabilidade da empresa, cabendo a mesma determinar qual a % de 
insalubridade/periculosidade que será incluída na planilha para formar o valor global da proposta.  

3. Deverá ser pago hora extra ou diária para o funcionário?  

             R.: Hora extra, não.  A contratação final será de responsabilidade da empresa, cabendo a mesma determinar a forma 
de pagamento aos seus funcionários. 

4. Deverá ser pago Adicional Noturno para o funcionário? 

             R.: Não. Horário de trabalho: 08h às 17h. 

5. Trata-se de contrato novo ou atualmente já existe alguma empresa executando esse serviço? 

            R.: Contrato novo.  

6. Empresas optantes do Simples Nacional, poderão participar do pregão e se beneficiar de encargos 
e tributos no Simples Nacional, apresentando documento de comprovação do regime de 
tributação? Conforme os termos do art. 18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 
123/2006.  

mailto:licitacao@crmves.org.br
mailto:licita.prataservicos@gmail.com
mailto:licitacao@crmves.org.br
mailto:licita.prataservicos@gmail.com


2

           R.: Sim.   

7. Os serviços devem ser executados de segunda a sexta ou de segunda a sábado? 

          R.: De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. 

8. O preposto deverá ser fixo, ou precisa se apresentar apenas quando solicitado pelo Fiscal do 
Contrato?  

        R.: Fixo. 

9. Os materiais, utensílios e equipamentos, serão fornecidos pelo CRMV ES ou pela Contratada? 

        R.: Pelo CRMV-ES. 

10. Os uniformes, serão fornecidos pelo CRMV ES ou pela Contratada? 

         R.: Pela contratada. 

11. Por gentileza, poderiam nos enviar a Planilha de Custos conforme o valor estimado do Edital? 

         R.: Por gentileza, qual Planilha de Custos se refere?  

Aguardamos o retorno e desde já agradecemos a atenção. 
 
 
Atenciosamente, 
--  
PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 
CNPJ: 01.687.204/0001-05 
Fone: (85) 99163.8364 
Setor de Licitações e Contratos 
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PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 
CNPJ: 01.687.204/0001-05 
Fone: (85) 99163.8364 
Setor de Licitações e Contratos 
 
 


