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ESCLARECIMENTO 3/2019 
 
 

PROCESSO Nº 054/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 

 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, 

conservação, higienização e de apoio operacional, com fornecimento de 

materiais/equipamentos e mão de obra, visando atender as necessidades dos Entrepostos 

de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, conforme especificações 

constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

 
Segue pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante, e as respectivas 

respostas : 

 

Em relação ao item 14.16, que cita: “A CONTRATADA deverá fornecer e/ou colocar a 
disposição durante toda vigência do contrato em cada entreposto, as suas expensas, 1 
(uma) geladeira, 1 (um) forno de micro-ondas, bebedouro elétrico em rede de cano d’agua 
ou galão e armário roupeiro para vestiários com pitão para cadeado ou fechadura, uma 
porta para cada empregado (ou complementá-los caso já existam no local) e em boas 
condições de uso, se necessário;” 

Questionamos:  

Pergunta 1) Os itens solicitados deverão ser disponibilizados para todas unidades 
(Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba), totalizando: 04 geladeiras, 
04 micro-ondas, 04 bebedouros ou galão, 04 armário roupeiro, ou somente 01 unidade de 
cada item citado? Sendo somente para 01 unidade, qual unidade será? 

Resposta 1)  Em relação ao item 14.16, as quantidades a serem fornecidas, as 
expensas da CONTRATADA, estão dispostas no item 9.2.3. do Anexo I do Edital. 

Conforme Item 9 subitem 9.3. “Os pedidos de esclarecimento referentes a este processo 
licitatório, devem ser enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública...”, venho através desta questionar:  

 Pergunta 2) O edital menciona no Anexo II – Planilha de custo e formação de preço, que os 
valores para formação do custo deverão ser com base no ano do acordo, convenção ou 
dissidio coletivo de 2018, porém conforme CLT, já aplicou dissidio e o valor já passa a ser 
de 2019. Ainda assim consideramos CLT 2018? 
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Resposta 2) Deverá ser utilizada a CCT 2018, sendo que a licitante vencedora, 

imediatamente após a assinatura do contrato terá direito à Repactuação Contratual com 

base na CCT 2019. 

Pergunta 3) Tendo em vista o obrigatório fornecimento de vale refeição, conforme 

determinado na Convenção Coletiva; qual a justificativa para a implantação dos itens 

Geladeira e Micro Ondas (item 9.2.3)? Os mesmos realmente serão obrigatórios? 

Resposta 3) Considerando que algumas das unidades estão distantes de áreas comerciais, 

afim de respeitar o horário das refeições, os terceirizados compram suas refeições e optam 

por consumi-las em área destinada para essa finalidade no local de trabalho. 

 

 
 
SP, 24/01/2019.  
 
 
Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 


