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Pregão Eletrônico n' 003/2021-CMS.

Processo Administrativo n" 00912021.

Empresa solicitante: Top Service Terceirização.

Referência: Análise ao pedido de esclarecimento

Em atenção ao e-mail recebido no dia 30/03/2021 às l5h23min em que a empresa faz

diversos questionamento, apresentamos abaixo as respostas de maneira individualizada:

l) Qual a previsão para inicio dos serviços?

Conlbrme item 7.1 do Termo de referência: "O Prazo para o fornecimento dos serviços

será a contar da emissão da ordem de serviço.

2) O contrato já existe? Se sim, qual empresâ âtuâlmente presta os serviços?

Não há contrato vigente com esse objeto atualmente.

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

imediato?

A CCT utilizada como referência para o certame estar vigente e expirará em 3l de

dezembro de 2022, de forma que durante a vigência do contrato não haverá alteração de

valores ora conseguindo.

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

Para este questionamento sua empresa deve consultar as normas trabalhistas vigentes.

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 atticional de insalubridade em grau máximo aqueles
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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 enquadrâm nesta condição?

lsso cabe a gestão de sua empresa, designar que todos façam a limpeza dos baúeiros ou

designar apenas um e este pagar o adicional de insalubridade devido.

6) Qual a aliquota do ISS?

lsso depende do grau de enquadramento de sua empresa e do seu faturamento

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

Essa informação pode ser obtida por meio do Decreto n'155/2018 - SEMGOF de 08 de

julho de 2018, no qual consta o valor de R$ 3,00 (três reais) para a tarifa do Transporte

Coletivo Urbano do Município de Santarém.

8) Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto

poderá ser um dos proÍissionais que atenderá o escopo contratual? Caso a resposta

não seja afirmativa favor informar se o preposto deverá licar em um dos locais de

prestação dos serviços durante todo o horário de trabalho ou ir ao local apenas

quando necessário e/ou solicitado?

Conforme o item 9.22 do Termo de referência: A contratada deverá "Manter Preposto

na Câmara Municipal de Santarém durante a vigência do contrato que solicite a

execução dos objetos mencionados e mantenha a gestão das demandas sobre os

colaboradores da empresa a serviço da casa" o preposto poderá ser um dos profissionais

que atenderá o escopo contratual.

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?

A Câmara Municipal de Santarénr, como todos os órgãos legislativos municipais

nacionais, possui recursos financeiros repassados pelo Poder Executivo na forma do
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chamado "duodécimo". cujo repasse está mencionado na Constituição Federal, no artigo

168, que diz: "Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos

os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o

dia 20 de cada mês, em duodécimos...". Ainda, conforme dispõe o aÍÍ.29-A, §2', incisos

II e III, da Constituição, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal não

enviar o repasse até o dia vinte de cada mês ou enviáJo a menor em relação à proporção

fixada na Lei Orçamentá.ria

Assim, em regra, a Câmara recebe recursos financeiros aos dias 20 de cada mês,

passando, então, à execução do planejamento e pagamento de suas obrigações

financeiras no decorrer dos dias seguintes, conforme a organização do Departamento

pertinente. Por ora, não há registro na Casa de atrasos no pagamento de fornecedores em

decorrência de falhas administrativas, insuficiência de recursos, ou afins.

l0) Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de

reajuste? Será conforme data de apresentação da propostâ ou data do dissídio da

categoria?

Os critérios quanto ao reajuste contratual estão presentes na Clausula l4 do Termo de

referência.

I I ) Será necessária a disponibilização de materiais e equipamentos?

conforme o item 10.7 do Termo de referência os produtos e equipamentos de limpeza

serão fornecidos pela contratante.

12) Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas

antes e/ou depois da fase de lances?

Durante a condução da licitação. a pregoeira analisará as propostas apresentadas pelos

licitantes para verificar se estão em conformidade com os requisitos do edital' Em

consonância com a jurisprudência do TCU (Acórdão 93412007 1' Câmara) e com o
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próprio edital do certame "a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em

decorrência da apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor

estimado afronÍa o disposto no art. 4", inciso XI, da Lei t0.520/2002 e no art. 25 do

Decreto 5.150/200J". Acórdâo 2l3ll20t6 Plenário.

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

quantidades mensal?

Seguindo o que já foi informado na pergunta no I I conforme o item 10.7 do Termo de

referência "os produtos e equipamentos de limpeza serão fomecidos pela contratante".

Santarém,31 de março de2021 .

C]

vANESsA &", or*rrrro

Portaria n" 049/202I -DAF/DRH
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