Vitha – Resposta aos questionamentos
1- Com base nas atividades e locais de trabalho, os funcionários irão ter contato com áreas, produtos ou
quaisquer itens que gerem o pagamento de insalubridade ou periculosidade? Se sim, favor nos informar
qual o adicional e seu respectivo percentual.
R.: Não há risco acima do padrão de atividade. Não haverá contato com produtos químicos diferentes
daqueles fornecidos pela terceirizada. O risco biológico limita-se aos banheiros de uso dos funcionários.
2- Será necessário o fornecimento de algum equipamento por parte da CONTRATADA para que os
colaboradores possam desempenhar suas atividades? Se sim, favor discriminar.
R.: Não será necessário nenhum equipamento além dos necessários à execução do objeto. Reiteramos que
todos os licitantes podem visitar o local para dirimir todas as dúvidas.
3- Para controle da frequência do horário de trabalho de todos os colaboradores, poderemos utilizar o
método da folha de ponto ou será obrigatório instalar controle de ponto eletrônico?
R.: Não há exigência, por parte do CRBio-04, de controle de ponto eletrônico. Todavia, isso não exime os
licitantes das obrigações patronais definidas em normas próprias, quando for o caso.
4- Será necessário a CONTRATADA indicar um preposto e mantê-lo nas instalações? Se sim, poderemos
nomear um dos funcionários como preposto ou, além dos funcionários, será necessária a contratação de
um preposto para ficar em horário integral?
R.: Não há necessidade de indicação de preposto. É necessário indicar um responsável pelo contrato.
5- Tendo em vista a atual situação econômica do país, pergunta-se: os pagamentos são feitos em dia? Ou
qual a média de atraso em dias/meses?
R.: Sim, os pagamentos são feitos em, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis após apresentação da Nota Fiscal e,
no máximo, 10 (dez) dias úteis.
6- Atualmente existe empresa prestando esses serviços? Se houver, qual o nome da empresa?
R.: Sim, Administradora Ipiranga.
7- Será pago acúmulo de função para a função de copa, que será desempenhada 3 vezes por dia?
R.: Todos os custos deverão estar incluídos na proposta dos Licitantes.

