Belo Horizonte, 15 de setembro de 2020.
Aos
Licitantes,
REF: QUESTIONAMENTOS - PREGÃO Nº 007/2020 - Contratação de empresa para
prestação de serviços de portaria “por demanda”, visando cobrir férias, licenças e demais
recessos dos porteiros do quadro próprio do Sescoop, a saber, posto de portaria de 12 horas,
(12x36hs) de Segunda a Domingo, inclusive feriados, para atendimento às necessidades do
Edifício Sede e do Centro de Treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG.
A Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, no uso de suas atribuições,
considerando o recebimento de questionamentos enviados por empresa licitante, vem
transcrever e esclarecer, conforme abaixo:
QUESTIONAMENTO 01:
“No edital pede 80 porteiros para substituir férias, licença e etc., gostaríamos de saber se esses
80 terão início imediato?”
RESPOSTA: Conforme Termo de Referência, Anexo I, pág. 18, informamos que nossa
ESTIMATIVA são de 80 plantões noturnos e 80 plantões diurnos no decorrer do ano.
Esclarecemos ainda que estes plantões não serão necessariamente imediatos e simultâneos.
Os serviços serão demandados conforme a necessidade do Sescoop/MG, objetivando cobrir as
férias dos porteiros que fazem parte do quadro próprio do Sescoop, a saber, 8 porteiros que
revezam com jornada de trabalho de 07 às 19 horas e das 19 às 07 horas e eventualmente os
serviços também poderão ser demandados para cobrir licenças médicas, recessos especiais e
outras demandas conforme necessidades institucionais do Sescoop/MG
QUESTIONAMENTO 02:
“Esses serviços serão realizados somente em Minas Gerais BH?”
RESPOSTA: Sim, nos seguintes endereços:
- Endereço do Edifício Sede: Rua Ceará, 771, Funcionários, Belo Horizonte/MG
- Endereço do Centro de Treinamento: Av. Carandaí, 335, Funcionários, Belo Horizonte/MG.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais,
buscando maior amplitude neste processo de Licitação resolve PRORROGAR a data para
entrega e abertura dos envelopes, conforme abaixo:
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Nova data limite para entrega dos envelopes (01 e 02): até às 14h do dia
28/09/2020.
À Comissão Permanente de Licitação - Rua Ceará, nº 771, Bairro Funcionários, CEP:
30150-311, Belo Horizonte, MG.
Nova data da abertura do envelope 01 – Proposta de Preço e início da sessão: às
14h do dia 28/09/2020.
Local: Auditório do Sescoop/MG - Rua Ceará, nº 771, Bairro Funcionários, CEP:
30150-311, Belo Horizonte, MG.

Atenciosamente,

Robert Martins Santos
Gerente Administrativo
Pregoeiro - SESCOOP/MG
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