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Processo nº 23000.035486/2017-59
PERGUNTA 1

1. Deverá ser fornecido um scanner e uma estação de digitalização para cada local de prestação
de serviços, ou seja, Um no Edifício Sede e um para o Anexo I?
RESPOSTA 1:
Resposta: Conforme descrito no item 15.4 do Termo de Referência a Contratante (Ministério da
Educação) será responsável pela disponibilização e suporte de estação de captura

e scanner para digitalização dos documentos.
PERGUNTA 2

2. Existe nas dependências da contratante toda a infraestrutura para montagem da estação ou a
contratada deverá disponibilizar um técnico para montagem das mesmas incluindo adaptação da
rede elétrica, configuração do uso da rede para equipamentos de empresas terceirizadas, entre
outros?
RESPOSTA 2:

Resposta: Conforme descrito no item 15.4 do Termo de Referência a Contratante (Ministério da
Educação) será responsável pela disponibilização e suporte de estação de captura

e scanner para digitalização dos documentos.
PERGUNTA 3

3. Deverá ter um sistema operacional específico para o equipamento da estação de
digitalização, como por exemplo, Windows, Vista, Corel Draw etc.? Se sim, qual o sistema e quem
será a responsável pela implantação do mesmo: a Contratante ou a Contratada?
RESPOSTA 3:
Resposta: Conforme descrito no item 15.4 do Termo de Referência a Contratante (Ministério da
Educação) será responsável pela disponibilização e suporte de estação de captura

e scanner para digitalização dos documentos.

PERGUNTA 4

4. Deverá ser disponibilizado uniforme para os colaboradores? Se sim, quais peças e
quantidades?
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RESPOSTA 4:

Resposta: Conforme termo de referência e destacado no módulo 5 do Encarte A-1, não há
obrigação de disponibilização de uniforme aos colaboradores da Contratada.

PERGUNTA 5

5.

Qual a carga horária e o horário de trabalho dos colaboradores?

RESPOSTA 5
Resposta: os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, durante o horário
de funcionamento do Órgão, 7h às 20h, de acordo com a necessidade e/ou excepcionalmente,
aos sábados, mediante prévia comunicação à Contratada, vedado o uso de hora extra. Cada
posto de trabalho a ser contratado envolverá 01 (um) profissional com jornada de trabalho de
44 (quarenta e quatro) horas semanais.

PERGUNTA 6

6. Os colaboradores prestarão serviços em áreas insalubres e/ou com periculosidade? Se sim,
qual percentual?
RESPOSTA 6:
Resposta: Conforme item 8.1 do termo de referência os serviços serão totalmente prestados
nas instalações do Ministério da Educação e não haverá prestação de serviços em áreas
insalubres e/ou com periculosidade.
PERGUNTA 7

7.

Além dos equipamentos informados no edital deverá ser fornecido algum outro material?

RESPOSTA 7:
Resposta: Conforme descrito no item 15.4 do termo de referência a Contratante será
responsável pela disponibilização e suporte de estação de captura e scanner para digitalização
dos documentos.
PERGUNTA 8

8. O preposto solicitado deverá estar presente durante o horário de expediente dos demais
colaboradores ou somente quando sua presença for solicitada pela contratante?
RESPOSTA 8:
Resposta: Conforme descrito no item 5.4 do termo de referência a contratada deverá manter
preposto disponível para atendimento imediato via meio telefônico/eletrônico em contatos
pré-estabelecidos a fim de resolver quaisquer pendências em relação à execução do contrato.
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PERGUNTA 9

9.

Quais serão os dias de trabalho dos colaboradores?

RESPOSTA 9:
Resposta: os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, durante o horário
de funcionamento do Órgão, 7h às 20h, de acordo com a necessidade e/ou excepcionalmente,
aos sábados, mediante prévia comunicação à Contratada, vedado o uso de hora extra. Cada
posto de trabalho a ser contratado envolverá 01 (um) profissional com jornada de trabalho de
44 (quarenta e quatro) horas semanais.
PERGUNTA 10

10. Tendo em vista que a Convenção Coletiva, utilizada como referência no edital determina o
pagamento de plano de saúde e plano odontológico lhes perguntamos.

A) O MEC pagará e/ou exigirá o pagamento do plano de saúde e odontológico previsto na
CCT para todos os funcionários?
RESPOSTA 10:
Resposta: Caso a Convenção Coletiva de Trabalho a ser utilizada pela licitante estabeleça a
obrigatoriedade do pagamento dessa rubrica, a licitante deverá cotá-lo sob pena de não
atender à Convenção indicada, desrespeitando assim a legislação e consequentemente tendo
sua proposta desclassificada. A sua concessão aos empregados será cobrada, pela fiscalização,
ao longo da execução do contrato.
Ressaltamos, ainda, que existe essa previsão no sub-módulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
do Encarte A-1.

Atenciosamente,

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA
Pregoeira

