
 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF3 – SANTA CATARINA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2017 

 
O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que 
houve alguns questionamentos do edital convocatório referente ao Pregão Eletrônico 
nº 009/2017. 
 

1. A data base das categorias envolvidas no presente processo é o mês de janeiro, 
questionamos. Em casos de prorrogação de contrato, janeiro/2018 por 
exemplo, teremos direito ao reajuste contratual (data base)? 

Informamos que a proposta de preço do processo licitatório deverá prever todos os 
encargos durante o período informado no edital, conforme item 5.5 do edital. 

 
2. Qual a empresa terceirizada presta atualmente os serviços de recepcionistas 

na Sede do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina – CREF3/SC. 
Informamos que a empresa prestadora de serviços no momento é a empresa GT SERV – 
SERVIÇOS ESPECILIZADOS LTDA EPP, conforme edital licitatório nº 004/2017. 

 
3. Quantas recepcionistas serão contratas 01 ou 02, 40 horas semanais, pois o 

valor máximo de R$ 38.926,56 é suficiente para 01 posto, já no item 10.3 do 
edital sita duas recepcionistas, assim sendo perguntamos qual as quantidades 
corretas de postos? 

Serão contratadas 02 (duas) recepcionistas com carga horário de 40 horas semanais 
conforme consta no item 10.3 do edital, em relação a dotação orçamentária foi 
estimado sob o valor médio dos orçamentos encaminhados pelas empresas. 
 

4. A empresa que cadastrar sua proposta inicial maior que a do Item 13.4, será 
desclassificada? 

Não, tendo em vista a possibilidade de diminuir o valor nos lances. 
 

5. O posto de trabalho de segunda a sexta inclui feriado? 
Não, somente dias úteis. 
 

6. Deverá ser cadastrado o valor global mensal ou anual? 
A proposta deverá conter o valor mensal do serviço descrito no edital, conforme item 
5.5 do edital. 
 
 
Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: coordenacao@crefsc.org.br,  
financeiro2@crefsc.org.br.  
 
 

Florianópolis, 15 de setembro de 2017.  
Maiulli da Silva Souza 

Pregoeira Oficial CREF3/SC 
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