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Referência: Análise ao pedido de esclarecimento

Em atenção ao e-mail recebido no dia 30/03/2021 às l8hl3min em que a empresa faz

diversos questionamento, apresentamos abaixo as respostas de maneira individualizada:

LIMP CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n" 01.232.64210001-89, sediada

no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua F n'02, Bairro da Marambaia Belém/PA, vem

corn o devido respeito perante Vossa Seúoria, Solicitar esclarecimentos quanto ao

processo do tipo Pregão Eletrônico n' 003/2021-CMS, relativo à Contratação de

empresa especializada para prestâção de serviços de Limpeza, Conservação e

Higienização da Câmara Municipal de Santarém/PA, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Nossa manifestação se dá a ausência de informações quanto ao fomecimento

de Materiais de Limpeza, Equipamentos e Uniformes. Estes Insumos serão por parte

do contratante (Câmara Municipal de Santarém) ou pela Contratada? se for a cargo da

contratada, solicitamos que seja apresentada a Lista de Materiais e Equipamentos, bem

como a relação de uniformes a serem fomecidos pela contratada aos colaboradores'

Resposta:
Em resposta à pergunta inicial os materiais e equipamentos de limpeza a serem

utilizados na prestação do serviço de limpeza da Câmara Municipal de Santarém, serão

conforme o item 10.7 do Termo de referência: 10. Obrigações da Contrâtante: (...) f0.7.

Fornecer os produtos e equipamentos necessários a execução dos serviços' A empresa

através do sei proposto ficará responsável pela sua guarda, conservação e melhor uso do

material fornecido.
Conforme consta no termo de referência anexo I do edital os materiais e equipamentos

de limpeza serão fomecidos pela contratante.

Notocantearelaçãodeuniformes.noprocessolicitatóriopromovidopelo
edital n"003/2021-CMS, a Administração da casa, quando da elaboração dos
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documentos componentes da fase intema da licitação, entendeu que a elaboração do
quantitativo e modelo de uniforme adotado pelos prestadores de serviço deveriam ser
definidos pela empresa vencedora do certame, bem como o seu lomecimento a seus
colaboradores, dentro dos padrões técnicos usuais, nos termos da legislação vigente.

Consolidação das Leis Trabalhistas
Art. 166 - A empresa é obrigada a fomecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
(Redação dada pela Lei n 6.5t4, de22.t2.t9j7\
An. 456-4. Cabe ao em n dor definir o Dâdrão de yestimenta no meio
ambiente laboral. sendo lícita a inclusão no unifonne de logomarcas da própria
empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à
atividade desempenhada. (lncluido pela Lei n'13.467, de 2017)
Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador,
salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes
dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. (lncluido pela Lei
n" I3.467, de 2017)

De tal modo, houve por bem não definir minuciosamente aspectos como o
quantitativo de uniformes ou modelo específico da vestimenta.

VANESSA MES ALMEIDA
re tra

Porlaria no04 O2I-DAG/DRH

Santarém, 31 de março de 2021.


