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Licitação Câmara Municipal de Santarém <licitacaocms2018@gmail.com>

PE32021 
1 mensagem

Comercial <comercial01@terceirizacaotopservice.com.br> 30 de março de 2021 15:21
Responder a: comercial01@terceirizacaotopservice.com.br
Para: licitacaocms2018@gmail.com

Prezados, boa tarde!

 

Para uma correta elaboração de nossa proposta de preços solicitamos os seguintes esclarecimentos:

 

1)        Qual a previsão para início dos serviços?

2)        O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os serviços?

3)        Quando for homologada nova CCT, será concedido repactuação do contrato de imediato?

4)        Algum cargo exige o pagamento de insalubridade? Se sim, qual o percentual?

5)        Para os serviços de limpeza, os profissionais farão a limpeza de banheiros e sanitários? As atividades de
limpeza se enquadram na súmula 448 do TST, devendo as empresas pagarem adicional de insalubridade em
grau máximo aqueles que prestam serviços de higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo
de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo? Se sim, qual quantidade de postos que se enquadram nesta
condição?

6)        Qual a alíquota do ISS?

7)        Qual o valor da tarifa do transporte público na cidade?

8)        Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um dos
profissionais que atenderá o escopo contratual? Caso a resposta não seja afirmativa favor informar se o
preposto deverá ficar em um dos locais de prestação dos serviços durante todo o horário de trabalho ou ir ao
local apenas quando necessário e/ou solicitado?

9)        Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos são feitos em dia? Ou qual
a média de atraso em dias/meses?

10)     Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será conforme data de
apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria?

11)     Será necessária a disponibilização de materiais e equipamentos?

12)     Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas antes e/ou depois da fase de
lances?

13)     Será necessário fornecimento de materiais de  limpeza? Quais materiais e quantidades mensal?

 

 

Atenciosamente,
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Livre de vírus. www.avast.com.
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