PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 12
PREGÃO Nº 13/2022
“De: Pedro Marcelo Pereira Farias<pmfarias@stefanini.com>
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2022
Para: pregao eletronico <pregao.eletronico@trt1.jus.br>
Cc: Arabela Remedy Del Cueto<arcueto@stefanini.com>, Arnaldo Duarte
PintoFilho apinto@stefanini.com
QUESTIONAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Prezada Comissão, boa tarde.
Solicitamos, por gentileza, apoio na solução de dúvidas que surgiram durante a
elaboração da proposta:
É correto afirmar que o quantitativo de deslocamento indicado é somente
referencial, podendo ocorrer em maior quantidade do que indicado?
Hoje não existe estacionamentos exclusivos para os técnicos de N2
estacionarem

nas

dependências

da

contratante,

gerando

custo

com

estacionamento, bem como deslocamento de mais de um profissional para as
atividades, será disponibilizado para esse contrato estacionamento para essas
equipes ?
Os profissionais de N2 que atuarem de forma não residente, terão a espaço
interno dentro da contratante para descanso, almoço e atuação nos
equipamentos dos usuários?
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É correto afirmar que todos os transportes de equipamentos são realizados
pela contratada?
De acordo com o quadro 1.3 do ANEXO I, a volumetria atual: 6 técnicos para o
escritório central, entendemos que o quantitativo não é suficiente para atender
a demanda em virtude do acompanhamento de sessões serem muitas vezes
superiores a 30 minutos indicados, faz-se necessária a utilização de mais
profissionais, nestes casos, o deslocamento diário recorrente de profissionais
"field", já está programada na planilha de custos?
É correto afirmar que, mesmo durante o processo de movimentação de
equipamentos, não existirá estacionamento liberado para a contratada?
Caso não exista estacionamento liberado para a contratada, é correto afirmar
que para movimentações de equipamentos fora do ambiente da contratante,
eventuais furtos, roubos serão de responsabilidade da contratada?”
Atenciosamente
Pedro Farias”
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 12
PREGÃO Nº 13/2022

Em atenção ao pedido de esclarecimento suscitado pela empresa STEFANINI,
reportamo-nos à manifestação do setor técnico competente nos seguintes termos:

“1. É correto afirmar que o quantitativo de deslocamento indicado é somente
referencial, podendo ocorrer em maior quantidade do que indicado?
Resposta: Sim, a quantidade é somente referencial e pode ocorrer em maior
ou menor quantidade. Lembrando que poderão ocorrer chamados em
localidades próximas que poderão ser atendidos em uma mesma rota de
viagem.
2. Hoje não existe estacionamentos exclusivos para os técnicos de N2
estacionarem

nas

dependências

da

contratante,

gerando

custo

com

estacionamento, bem como deslocamento de mais de um profissional para as
atividades, será disponibilizado para esse contrato estacionamento para essas
equipes?
Resposta: Não será disponibilizado estacionamento.
3. Os profissionais de N2 que atuarem de forma não residente, terão espaço
interno dentro da contratante para descanso, almoço e atuação nos
equipamentos dos usuários?
Resposta: Cada sala de apoio nos prédios do Centro contará com pelo menos
seis posições de trabalho. Os espaços e os postos de trabalho poderão ser
compartilhados pela equipe de mão de obra não residente, considerando
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sempre os limites de acomodação das salas de acordo com a regulamentação
trabalhista vigente.
4. É correto afirmar que todos os transportes de equipamentos são realizados
pela contratada?
Resposta: Todos os transportes de equipamentos necessários para efetuar os
atendimentos deverão ser efetuados pela Contratada.
5. De acordo com o quadro 1.3 do ANEXO I, a volumetria atual: 6 técnicos para
o escritório central, entendemos que o quantitativo não é suficiente para
atender a demanda em virtude do acompanhamento de sessões serem muitas
vezes superiores a 30 minutos indicados, faz-se necessária a utilização de
mais profissionais, nestes casos, o deslocamento diário recorrente de
profissionais "field", já está programada na planilha de custos?
Resposta: A equipe de atendimento presencial em regime de mão de obra
residente destina-se a viabilizar a solução de chamados presenciais urgentes
em até 30 minutos. Porém em caso de disponibilidade, poderão atender outros
tipos de chamados, até mesmo acompanhamento de sessão. Cabe ao
coordenador do serviço de atendimento presencial solicitar a presença de
técnicos field service nos casos que entender necessário visando assegurar a
qualidade do serviço de atendimento bem como o cumprimento dos níveis de
serviço contratados.
6. É correto afirmar que, mesmo durante o processo de movimentação de
equipamentos, não existirá estacionamento liberado para a contratada?
Resposta: Correto, não existirá estacionamento liberado para a contratada. No
entanto, será assegurada a permissão de parada para embarque e
desembarque de equipamentos nas unidades do TRT/RJ.
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7. Caso não exista estacionamento liberado para a contratada, é correto
afirmar que para movimentações de equipamentos fora do ambiente da
contratante, eventuais furtos, roubos serão de responsabilidade da contratada?
Resposta: Sim.”
Em 04 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
André Musiello dos Santos
Coordenador Substituto da CPL

