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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
RESPOSTA:  QUESTIONAMENTOS 

 
 
Cuida o presente de respostas aos questionamentos efetivados pela empresa Planejar 
Terceirização e Serviços Eireli, acerca do Pregão Eletrônico SUSEP nº 14/2017 . 
 
 
Questionamento 1 : “Atualmente qual empresa presta os serviços ?”. 
 
Resposta 1: Atualmente a empresa que presta o serviço licitado é a PRESTACOM 
PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME . 
 
 
Questionamento 2 : “Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão 
desclassificadas antes e/ou depois da fase de lances ?”. 
 
Resposta 2: Aguardando a resposta da Comissão de Licitações-RJ- SUSEP. 
 
 
Questionamento 3 : “Quais os percentuais da planilha podem ser alterados pela licitante ?”. 
 
Resposta 3: As propostas deverão conter a indicação do sindicato1 que rege a categoria 
profissional objeto da licitação, bem como observar os valores, percentuais e benefíc ios 
exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis,  em especial aqueles estabelecidos na 
legislação vigente relativos ao recolhimento dos en cargos sociais . Portanto, os 
percentuais e valores que advêm de dispositivos leg ais e da CCT RJ000756/2017 não 
poderão ser alterados na Planilha de Custos e Forma ção de Preços . 
 
 
Questionamento 4 : “Devemos fornecer relógio de ponto biométrico? Se sim quantos ?”. 
 
Resposta 4: O item 18.56.14 do Termo de Referência COSEP nº 09/2017, prevê a “utilização de 
folhas de ponto dos empregados, por ponto eletrônico ou por outro meio que não seja 
padronizado , em conformidade com a Súmula nº 338/TST” (grifos nossos). Além disso, o item 
20.3.2 dispõe que, dentre os documentos para efetivação do pagamento pela SUSEP, deverá 
ser enviada a “folha de Ponto dos funcionários do contrato do mês da prestação do serviço 
a que se refere a nota  (vale ressaltar que ponto inglês - ponto assinado todos os dias no mesmo 
horário - não reflete a realidade do contrato de trabalho)” (grifos nosso). Portando, não é 
obrigatório o fornecimento do relógio de ponto biom étrico . 
 
  

                                                           
1 Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro - SEAC RJ – CCT RJ000756/2017. 
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Questionamento 5 : “Os documentos a serem apresentados junto da nota fiscal ou por 
solicitação da Contratante poderão ser apresentados em formato digital ou obrigatoriamente 
devem ser impressos ?”. 
 
Resposta 5: Os documentos supramencionados poderão ser enviados  em formato digital , 
conforme orientações que serão repassadas, oportunamente à Contratada, pela Coordenação 
de Serviços, Material e Patrimônio – COSEP. 
 
 
Questionamento 6 : “O preposto poderá ser um dos empregados? Caso a resposta não seja 
afirmativa favor informar se o preposto deverá ficar em um dos locais de prestação dos serviços 
durante todo o horário de trabalho ou ir ao local apenas quando necessário e/ou solicitado”. 
 
Resposta 6: O item 17.4 do Termo de Referência COSEP nº 09/2017, prevê expressamente que 
“na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários , responsáveis 
pela prestação dos serviços junto à SUSEP, para o desempenho de tal função” (grifos nossos). 
Quanto à disponibilidade do preposto, dispõem os itens 17.6 e 17.7: “O preposto designado 
deverá permanecer em tempo integral à disposição da  SUSEP, devendo, contudo, serem 
observadas as exigências no tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de 
forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer s olicitações da CONTRATANTE ” (17.6) 
e “a disponibilização em período integral não signific a que o preposto esteja nas 
dependências da CONTRATANTE em tempo integral, mas sim, à sua disposição  (17.6)” 
(grifos nossos). Portanto, o preposto não poderá ser um dos empregados envolvi dos na 
prestação dos serviços  e o mesmo deverá permanecer em tempo integral à disposição da  
Contratante, comparecendo na SUSEP quando solicitad o. 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Augusto Villar Pinto 
Analista Técnico - matrícula SIAPE 1959124 

Coordenação de Serviços, Material e Patrimônio - COSEP 
Coordenação-Geral de Administração e Finanças - CGEAF 

Diretoria de Administração - DIRAD 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 


		2017-08-04T19:54:46-0300
	SERGIO AUGUSTO VILLAR PINTO




