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Esclarecimento 10/12/2019 11:09:19
 
1. Em razão das Cláusulas 12º, 13ª, 14ª e 16ª da CCT SEAC/SINDBOMBEIROS DF 2019, indagamos se será exigido a
cotação na planilha de custos dos valores correspondentes à plano ambulatorial, à assistência odontológica e ao auxílio
lazer/cultura. Caso não cote, a empresa será desclassificada? As planilhas de custos serão exigidas no modelo que foram
disponibilizados. Em relação ao plano de saúde, não constará na planilha de custos, mas deverá compor o valor total da
proposta da licitante. 2. Em cumprimento ao Parágrafo Primeiro da Cláusula Quadragésima da CCT SEAC/SINDIBOMBEIROS
DF 2019 (Jornada de Trabalho), gostaríamos de saber se será possível o remanejamento interno dos postos para que os
empregados possam tirar a intrajornada de 1 h ou se será necessário a previsão de indenização nos termos da referida
cláusula da CCT? Será possível o remanejamento interno dos postos nos horários das refeições. 3. Uma vez que haverá
redução dos postos aos fins de semana, a quantidade de dias trabalhados por mês por profissional não seria 13 dias ao
invés de 15 dias? A carga horária seja ajustada dentro do mês de acordo com a jornada preestabelecida

Fechar



Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: Pedido de 
Esclarecimentos - Pregão 20/2019 

Senhora Pregoeira,

Seguem respostas ao pedido de esclarecimento:

1. Em razão das Cláusulas 12º, 13ª, 14ª e 16ª da CCT SEAC/SINDBOMBEIROS DF 2019, indagamos se será 
exigido a cotação na planilha de custos dos valores correspondentes à plano ambulatorial, à assistência 
odontológica e ao auxílio lazer/cultura. Caso não cote, a empresa será desclassificada? 
As planilhas de custos serão exigidas no modelo que foram disponibilizados. Em relação ao plano de saúde, 
 não constará na planilha de custos, mas deverá compor o valor total da proposta da licitante. 

2. Em cumprimento ao Parágrafo Primeiro da Cláusula Quadragésima da CCT SEAC/SINDIBOMBEIROS DF 
2019 (Jornada de Trabalho), gostaríamos de saber se será possível o remanejamento interno dos postos para 
que os empregados possam tirar a intrajornada de 1 h ou se será necessário a previsão de indenização nos 
termos da referida cláusula da CCT?
Será possível o remanejamento interno dos postos nos horários das refeições. 
3. Uma vez que haverá redução dos postos aos fins de semana, a quantidade de dias trabalhados por mês 
por profissional não seria 13 dias ao invés de 15 dias?
A carga horária seja ajustada dentro do mês de acordo com a jornada preestabelecida

Atenciosamente,

Jean Padilha
Divisão de Serviços Administrativos
Escola Superior do Ministério Público da  União
Fone: (61) 3313-5326

(61) 99239-9916

>>> Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU 06/12/2019 10:38 >>>

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> BCLicita Consultoria <bclicita.consultoria@gmail.com> 06/12/2019 08:24 >>>
Prezados, 

De: Jean César de Sousa Padilha
Para: Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU
Data: 06/12/2019 19:49
Assunto: Re: Enc.: Pedido de Esclarecimentos - Pregão 20/2019
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Ainda que intempestivamente, diante da sua importância, seguem os pedidos de esclarecimento abaixo:

1. Em razão das Cláusulas 12º, 13ª, 14ª e 16ª da CCT SEAC/SINDBOMBEIROS DF 2019, indagamos se será 
exigido a cotação na planilha de custos dos valores correspondentes à plano ambulatorial, à assistência 
odontológica e ao auxílio lazer/cultura. Caso não cote, a empresa será desclassificada? 

2. Em cumprimento ao Parágrafo Primeiro da Cláusula Quadragésima da CCT SEAC/SINDIBOMBEIROS DF 
2019 (Jornada de Trabalho), gostaríamos de saber se será possível o remanejamento interno dos postos para 
que os empregados possam tirar a intrajornada de 1 h ou se será necessário a previsão de indenização nos 
termos da referida cláusula da CCT?

3. Uma vez que haverá redução dos postos aos fins de semana, a quantidade de dias trabalhados por mês 
por profissional não seria 13 dias ao invés de 15 dias?

Atenciosamente,
--
Sheyla Buarque
BCLicita Consultoria
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