
 

 

LICITAÇÃO/RPP/FOMENTOPARANÁ/Nº06-19 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS I 

1 - Qual empresa executa os serviços atualmente? 
R.: Conforme consta do edital. 
 
2 – Algum dos postos trabalharão em dias de feriados? 
R.: Não. 
 
3 – Em algum período do ano os serviços serão interrompidos, por motivo de férias, 
recesso forense etc? 
R.: Fomento Paraná é uma instituição financeira, não estando, portanto, sujeita a 
recessos forenses determinados pelo Poder Judiciário. Não há previsão de férias 
coletivas. 
 
4 – Será obrigatório fornecer algum tipo de material ou equipamento?, se sim quais e 
quantos? 
R.: Conforme consta do edital. 
 
5 - O controle de jornada será a critério da empresa vencedora de certame? 
R.: Conforme consta do edital. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS II 

1 - Atualmente, os serviços licitados são realizados por qual empresa? 
R.: Conforme consta no Edital. 
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS III 

1 - Estes serviços já são prestados? Se sim? 
R.: Conforme consta no Edital. 
 
2 - Os atuais empregados poderão ser contratados pela empresa vencedora? 
R.: Não compete à Fomento Paraná tal decisão. 
 
3 - Os materiais e equipamentos serão fornecidos por quem? 
R.: Conforme consta do edital. 
 
4 - Qual a atual empresa executante atualmente? 
R.: Conforme consta do edital. 

 

 



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS IV 

1 - Será obrigatório cotar relógio ponto para frequência do funcionário? 
R.: Não será obrigatório. 
 
2 - Algum funcionário fará jus ao adicional de Periculosidade ou Insalubridade? 
R.: Não. 
 
3 - Qual a data estimada para o início das atividades? 
R.: Aproximadamente 25 de outubro de 2019. 
 
4 - Caso a contratada solicite algum equipamento não previsto na listagem 
disponibilizada no termo de Referência, qual será o critério para pagamento desse Item? 
Visto que o material será fornecido pela contratante. 
R.: Conforme item 10.4 do Anexo I do Edital, a listagem dos equipamentos não é 
exaustiva. A Contratada deverá fornecer ainda, utensílios e ferramentas para a 
execução dos serviços. A fim de verificar se a licitante necessitará de outros 
equipamentos não descritos, poderá agendar visita técnica, conforme item 14 do 
Anexo I. 
 
5 - Será necessário fornecer algum tipo de Armário? Mobília? 
R.: Não. 
 
6 - O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário 
comparecer, eventualmente ao local de trabalho? 
R.: A função principal do preposto é de acompanhar e certificar o correto 
cumprimento do contrato. 
 
7 - Considerando a situação econômica atual do País, os pagamentos são feitos em dia? 
Ou qual a média de atraso em dias/meses? 
R.: Fomento Paraná efetua os pagamentos contratuais respeitando o vencimento 
das obrigações. 

 
 
 

 
 


