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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – COREN-CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019: Questionamento 1: Hoje já existe a prestação dos serviços ou será
uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual a atual prestadora dos serviços? Resposta: Indagação não
pertinente ao instrumento convocatório! Questionamento 2: Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos
serviços? A empresa vencedora poderá adotar o sindicato pertencente ao seu ramo de atividade? Resposta: Todos
os sindicatos e Convenções Coletivas de Trabalhos que deverão ser adotados encontram-se no item 7 do Termo de
Referência Questionamento 3: Qual o horário de trabalho dos turnos? Resposta: Os inícios e términos da jornada
de trabalho serão estabelecidos, conforme necessidades da Administração, conforme estabelece o item 5 do Termo
de Referência! Não Haverá expediente noturno. Questionamento 4: Para a jornada de 44 horas semanais, existirá
jornadas aos sábados? Resposta: Quando houver a necessidades da Administração, haverá expediente aos
sábados! Questionamento 5: Existe transporte regular aos locais de trabalho? Em caso positivo quais linhas e
respectivos valores de tarifa? Resposta: Sim! Entrar em contado com o “SINDIÔNIBUS FORTALEZA” para obter as
demais informações. Questionamento 6: Qual a descrição das atividades e respectivo código para emissão das
faturas / Notas Fiscais? Qual o respectivo percentual de ISSQN? Resposta: As descrições das atividades
encontram-se em todo o item 5 do Termo de Regência! Os Códigos das respectivas ocupações estão elencados
dentre outros locais, no item 7.3.1 do Termo de Regência! Verificar a alíquota do ISSQN junto a SEFIN do
município de fortaleza! Questionamento 7: O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo
necessário comparecer, eventualmente ao local de trabalho? Resposta: Sim ! Questionamento 8: Haverá
necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um dos profissionais que
atenderá o escopo contratual? Resposta: Sim! O Preposto NÃO poderá ser um dos profissionais que atenderá o
escopo contratual! Questionamento 9: Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas
antes e/ou depois da fase de lances? Resposta: Os valores propostos ficaram registrados em ordem de
classificação das propostas! Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento requerido pela solicitante. Fortaleza, 07 de
fevereiro de 2020. Ramon da franca Alencar Pregoeiro COREN-CE
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