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E S C L A R E C I M E N T O Nº 1 
 
 
 

Processo Administrativo n ° 10.206/2018 

Pregão Eletrônico nº 20/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar treinamentos continuados sobre NR10, 
NR05, NR33 e NR35 pelo tipo menor preço. 

  

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada 
pela empresa UNITY TREINAMENTOS, o que segue: 

 

Pergunta 01: Estou participando da licitação de treinamentos de segurança do trabalho e 
tenho algumas dúvidas, podem me ajudar por gentileza? 

 Sou MEI e trabalho sozinha, no caso de não ter funcionários como faço com a 
questão de não emitir guia de FGTS? 

Resposta 01: Caso a contratada esteja dispensada da emissão de guia de FGTS 
fundamentada em dispositivo legal, o documento não será exigido. 

Pergunta 02:  Por se tratar de pessoas específicas para ministrar os treinamentos 
(técnicos de segurança e engenheiros) também não consigo contratar menor 
aprendiz ou regressos do sistema prisional, como proceder? 

 
Resposta 02: Considerando que o questionamento não traz dúvida objetiva acerca das 
regras definidas no edital em relação à contratação de menor aprendiz e de egressos, 
prejudicada a análise. 

 

Pergunta 03: Como é feito esse credenciamento no Banco do Brasil que é pedido em 
um parágrafo? 

 
Resposta 03: A licitante deverá entrar em contato com uma das unidades do Banco do 
Brasil e solicitar informações referente ao credenciamento, ou acessar o site 
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp,  item “Sou Fornecedor, Como me cadastro 
no Licitações-e?” 
 

 



  
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

 

Pergunta 04: Como faço o cadastro da empresa no sistema da licitação? 

 
Resposta 04: Caso a empresa esteja se referindo ao sistema que ocorrerá a sessão 
pública, deverá entrar em contato com uma das unidades do Banco do Brasil e solicitar 
informações referente ao credenciamento, ou acessar o site https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp, item “Sou Fornecedor, Como me cadastro no Licitações-e?” 
 

Pergunta 05: Os valores são colocados por lote (no caso por turmas de 
treinamentos) ou valor total? 

 
Resposta 05: Conforme descrito no item 8.14.1.1 do edital, ou seja, valor total por lote. 

 

 

 

Sorocaba, 08 de julho de 2021 

 

 

 

Érica de Oliveira Moraes Espindola Franco 
Pregoeira 


