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Esclarecimentos 03 

 
 
 
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2017. 
 
Aos Licitantes: 
 
  
Ref: CN 202/2017 para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APO IO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO NAL), 
VISANDO ACRESCENTAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVI ÇOS 
PRESTADOS PELA CEDAE A SER EXECUTADO NA FORMA INDIR ETA POR 
PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRE ÇO UNITÁRIO” 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Comunicamos a V.Sas. as respostas aos pedidos de esclarecimentos efetuados por 
interessados na licitação em epígrafe, baseadas nas informações prestadas pela 
Assessoria Administrativo Financeira CEDAE. 
 
 
Pergunta 01 :  "No item 8.1.1 do edital, informa que a estimativa tem que ser incluso 
todos os custos, um deles seria a assistência médica. Portanto, gostaríamos de 
saber se a assistência médica seria somente para o funcionário?" 
  
Resposta: Fica a critério da empresa. 
 
 
Pergunta 02: O valor informado no item 10.3 do Termo de Referencia para 
Vale alimentação valor ( R$20,00 ) é o valor a ser  pago aos funcionários ou pode 
ser descontado conforme Convenção Coletiva de Trabalho . 
 
Resposta : Valor de R$ 20,00 com o desconto conforme convenção coletiva de 
trabalho. 

 

Pergunta 03: Em relação o Anexo I – Planilha de custos unitários e formação de 
preço, por favor, disponibilizar em formado  Excel. 

Resposta : A CEDAE não disponibiliza planilha em excel. 
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Pergunta 04:   É obrigatório a utilização da planilha do Anexo I  ou podemos utilizar 
nosso modelo. 

Resposta : Caso seja utilizado modelo próprio,  o mesmo deverá conter todas as 
informações  solicitadas no anexo I. 
 

Pergunta 05:  Referente ao item 8.19 , por favor, informar atual operadora de plano 
de saúde." 

Resposta  : A operadora ficará a cargo da licitante. 
 
 
 
Pergunta 06:  Por favor, informar será necessária obrigatório a  instalação de ponto 
eletrônico? Caso sim, informar a quantidade de pontos necessários para execução 
dos serviços. 
 
Resposta :  A instalação é necessária para atender a uma demanda da Comissão 
de Fiscalização dos serviços, pois tornará mais eficaz o controle da pontualidade e 
assiduidade na ocupação dos postos, refletindo ainda, na medição mensal dos 
serviços.  
 
Quanto a quantidade, será utilizado um no prédio sede da Companhia onde estará 
concentrado o maior número de postos. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
Ronildo Reis 
Presidente da Comissão de Licitações 
de Serviços de Não Engenharia 
 


