
 

 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00021.2020 

ESCLARECIMENTO - INOVATION 

  

Questionamento 1) subentendendo que a contratada não poderá subcontratar a 
responsabilidade pela entrega dos resultados esperados pelo contrato, conforme item 
6 (escopo dos serviços) e tabela IV,  a equipe de execução, capitaneada pelo preposto 
poderá ser composta por terceiros (profissionais autônomos)  contratados pela 
PROPONENTE exclusivamente para a execução do contrato?   
RESPOSTA CEPEL: SIM. A PROPONENTE deverá contratar uma equipe mínima de profissionais 
conforme estabelecido na Tabela I do Termo de Referência, para trabalhar exclusivamente na 
execução do contrato.   
  
Questionamento 2) subentende-se que no curso do trabalho poderão acontecer horas 
extraordinárias e a execução de trabalhos em horário noturno?   
RESPOSTA CEPEL: SIM. Essa condição de trabalho se refere exclusivamente às atividades 
previstas em viagens a serviço conforme estabelecidas na Tabela V do Termo de Referência. As 
horas extraordinárias consideradas se referem basicamente ao tempo de deslocamento entre 
cidades.  
   
Questionamento 3) quando se fala em trabalhos que serão realizados em feriados e finais de 
semana, podemos subentender que para estes dias e horários de execução dos trabalhos 
deveremos considerar como horas extras adicionais para fins de computo no cálculo geral?   
 RESPOSTA CEPEL:  SIM. Essa condição de trabalho se refere exclusivamente às atividades 
previstas em viagens a serviço conforme estabelecidas na Tabela V do termo de Referência. As 
horas extras consideradas se referem basicamente ao tempo de deslocamento entre cidades.  
  
   
Questionamento 4) de acordo com o anexo próprio de viagens, devemos considerar para fins de 
cálculo, um quantitativo de viagens igual ao anexo, mesmo sendo para mesma localidade?  
RESPOSTA CEPEL:  SIM. Considerando que a PROPONENTE será reembolsada pelos valores 
gastos nas viagens, conforme descrito no item 8.2 do Termo de Referência. As viagens descritas 
na Tabela V são estimativas feitas pelo Cepel e deverão ocorrer em número, locais e duração 
em consonância com o andamento das atividades do projeto SOMA.   

 


