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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Sobre o posto abaixo, devemos considerar quantas horas a título de adicional noturno? Ou os 
trabalhos não irão ultrapassar as 22h? 
 
1.2.1 Para os perfis apresentados, para as unidades que necessitarem de horário estendido, até as 
23:00 horas 
ou 24:00 horas, será considerado o acréscimo legal conforme legislação pertinente e/ou CCT da 
categoria. 

 
 

2.2 As propostas de preço deverão ser elaboradas tomando como base, especificamente no que 
respeita aos 
salários, benefícios e encargos trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a 
categoria 
econômica e a categoria profissional da proponente, referente a data-base de 2021. 
RESPOSTA 01:  

Não irão ultrapassar às 22:00. 

 

 

PERGUNTA 02:  

A respeito do item acima, retirado do edital, e sabendo que a CCT2021 ainda não fora homologada, 

essa afirmação está correta? Ou demos utilizar os valores base da CCT2020? 

RESPOSTA 02:  

O Edital será retificado e republicado, onde será considerado a data base 2020. 

 

 

PERGUNTA 03:  

“2. Requisitos complementares para proposta comercial 

2.2 As propostas de preço deverão ser elaboradas tomando como base, especificamente no que 

respeita aos 

salários, benefícios e encargos trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a 

categoria 

econômica e a categoria profissional da proponente, referente a data-base de 2021”.  

Ocorre que a data base da CONVENÇÃO COLETIVA só ocorrerá no final do mês de fevereiro, como 

podera ser calculado um valor que não esta disponível ainda pela convenção coletiva?  

Solicita-se que o edital altere a data para o mês de março pois somente após este período a proposta 

podera ser calculada referente a data base de 2021 conforme o edital 

RESPOSTA 03:  

O Edital será retificado e republicado, onde será considerado a data base 2020. 
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PERGUNTA 04:  

Os postos de 12H, ou 24H TDM, deverão ter 01h de intervalo, ou devemos indenizar esta hora com 

pagamento de intrajornada? 

RESPOSTA 04:  

Deverá considerar intrajornada. 

 

 

PERGUNTA 05:  

Conforme nos autoriza  no item 8, temos uma dúvida quanto ao horário de trabalho da unidade de 

Apucarana, pois no edital cita que é um posto 44h noturno, porém não cita quantas horas noturnas.  

  

Poderia nos esclarecer, por gentileza? 

  

SESI/SENAI APUCARANA APUCARANA 1 
VIGILANCIA 

DESARMADA 

44H SEMANAIS 

SEG À SEX 

NOTURNO 

 

RESPOSTA 05:  

Horário até às 22:00. 

 

Curitiba, 05 de fevereiro de 2021. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


