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Ref.: Pedido de Esclarecimentos; pregão EIetrônico n" 003/2021-CMS

Prezado Seúor,

cumprimentando-o, 
. 
varho-me do presente para prestar os escrarecimenrossuscitados no pedido de esclarecimentos interposto no bojo do processo licitatório relativo aoPregão Eletrônico n" 003/2020-cMS, que tem por ot;"to u contratação a* 

".p.".uespecializada para pÍestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da câmaraMunicipal de Santarém - pA.

Neste sentido, temos a informar que:

a) Em relação ao questionamento quanto ao item 6 do Edital:

o acordo ou convenção coretiva e sindicato adotado para eraboração da proposta serão indicadospela:
. Convenção Coletiva de Trabalho 202112022;. Número de registro no MTE: p A00006712021;. Data de Registro no MTE : OBtOZt2O2li
o Número da solicitação MROO37S2/2O2L;
o Número do Processo 13620.L00122/202I_82;

b) Em relação ao questionamento quanto ao item 9.g do Edital:

No âmbito do processo licitatório promovido pelo edital n"00i/2021-cMS, a
Administração da Casa, quando da elaboração dos documentos componentes da fase interna da
licitação, entendeu que a elaboração do quantitativo e modelo de unii-orme adotado pelos
prestadores de serviço deveriam ser definidos pela empresa vencedora do cedame, dentrà dos
padrões técnicos usuais, nos termos da legislação vigente.
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Consolidação das Leis Trabalhistas
An. I66 _ A empresa é obrigada a fornecer aos empregados. graruilarlcrte,equipamento^dc 

_proteçao 
indivryduat ua.qruao 

". ,i.;; :.;;;";;rr.rii", ..,r0,, n.conservaÇâo.e runcionamento. sernpre que as medidas de ordem ge.ar r*io orêreçanrcompleta proteçào contra o, riscos a" u"iaant", e danos à srúdà do,,.",n p,=3r,io..(Redação dadapela Lei n" 6.514, a" ZZ.li:en1 uur L"'p,i
on. oru_l:,
ambienre raborar...rdo rí" itã-ãTãiãã-no uniforme de rogn*r..u. dr-, próprioempresa ou de empresas parceiras e de outros l"* a" ia"r,iti|"ça", ..ü..,ir". aatividade desempenhada. itncluído pela Lei n. 13.467 d.20iir-.'-- '...-,",
Parágrafo único. A higienizaçào do unifoÁe é de responsabiliâade do rr.abalhador,salvo nas hipóteses em que foiem ,ecesrários prôcedimentos ou produlos difereuresdos utirizados para a higienização das vestimentas de u.o 

"",r;;,,:ii,r;i;iaà'p"r, r-.;n" 13.46.t, de 2017)

De tal modo, houve por bem não definir
quantitativo anual de unifoÀes ou modelo específico o" "liil:'""r"Tente 

aspectos corno o

c) Em relação ao questionamento 3:

Nesse quesito, temos a informar que, quando da confecção da pla,ilha de pr.eços, acotação de valores de mercado, por praxe administrativa, não é acompa,irada de pesquisa embase de dados govemamentais, seja para consulta à CiassiÍicação Nacior.ral de Atividades
Econômicas (CNAE) ou mesmo ao quadro societário das empresas que ali constam.

A rigor, o referido exame é devidamente efetuado nos atos posteriores à deflagração
do. p.rocedimento licitatório (publicação do editar e atos seguintes), notadarnente .a rase dehabilitação dos licitantes, ocasião em que se faz a análise criteriosa dos documentos hábeis ademonstrar a idoneidade e a capacidade dos interessados em executar satisfatoriamente aconúatação.

Ainda assim, em consideração parcial dos elementos demonstrados por V. S.", a
Administração da casa entendeu por bem dirigenciar aos sites oficiais de b,sca, a fim de
verificar a veracidade das informações prestaàas. Após a verificação e o conhecin.renro da
veracidade das infonrações entendeu-se por bem suspender o procedimento licitatório n"00912021-
CMS, com o objetivo de aprimoráJo, em melhor atendimento ao interesse público.
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