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TERMO DE DILIGÊNCIA
DILIGÊNCIA N'OOI/202I

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n.. 009/2021_CMS

PREGÃO PRESENCIAL: N' OO3/202I-CMS.

REQUERENTE: Divisão de Licitações e contratos Administrativos. presoeirzr Vanessa
Gomes.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRITSTAÇÀO DE

HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA

Trata-se de necessiíria d igência no pregão presenciar n . 003/202r - cMS, deco*ente
do Processo Administrativo n". 009/202r - cMS, cujo objeto é coNTRATAÇÃo or
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA I}TUNICIPAL DE SANTAREM.
PA.

No dia 26 de março de 2021 foi recebido por este setor através de e-mail a solicitação
de esclarecimentos feito pela empresa LG serviços profissionais I-TDA, cNrrJ:
08.672.843/001-46, a qual solicitou alguns esclarecimentos referente ao editar e ao temro de

referência. ocorre que a referida empresa levantou questionamento quanto as pesquisas de

mercado, item 3) 1- e 2- do pedido de esclarecimento. A empresa LG Serviços proÍissio,ais

LTDA GNPJ: 08.672.8431001-46, alega que as empresas ( Hotel prata Ltda e picanço

comercio e serviços) as quais foram feitas as pesquisas de mercado, r.rão possuem cNAE
nem experiência relacionada ao objeto da licitação, ressaltou ainda que a empresa Hotel prata

Ltda e AG Prata serviços e Eventos - ME possuem em comum o meslno socio, o que era

desconhecido por essa administração pública, visto que no momento da r.ealização das

pesquisas de mercado (fase intema) não é solicitado das empresas o seu CNp.T e nel.n o

demonstrativo do quadro societario, sendo que nessa fase do processo licitatório o ú1ico

objetivo é garantir que o Poder Público identifique o valor real do bem or: do serviço para

uma pretensa contratação, de forma que o preço a se pagar seja justo e esteja compativel com

a realidade de mercado.
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vista a autorização legal e a faculdade de se utilizar de cliligências para
obstáculos ou dúvidas a continuidade do certame de acordo com o aft. 43,
66/1993. Após o coúecimento das já citadas informações. foi realizada

https://servicos'receita'fazenda.gov.brlservicos/cnpjreva./cnpjreva_solicitacao.asp 
e

o CNJP das empresas: Hotel prata Ltda, picanço Comercio e Serviços e AG prata
Eventos - ME, o qual foi possível verificar que as alegações feita pela empresa L
Profissionais LTDA, constituem_se verdadeiras.

Diante do exposto, soricito a esta direção novas pesquisas de mercado, com intuito
evitar qualquer tipo de dúvida em relação ao certame e para o bom andanento do processo

site:

consultado

Serviços e

C Serviços

Santarém/PA, de 02 de nrarço de 2021
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