E S C L A R E C I M E N T O Nº 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.909/2015
Pregão Presencial nº 04/2016
OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos
de limpeza, asseio e conservação predial das unidades, Central, Centro
Operacional e Estação de Tratamento de Água Cerrado do SAAE Sorocaba .
Informamos aos interessados, em resposta às solicitações de esclarecimentos formuladas
pela empresa Lopes Serviços ao Pregão Presencial nº 04/2016, o que segue:
Perguntas da empresa Lopes Serviços:
1) - Tendo em vista que a Convenção Coletiva das categorias profissionais vigente em janeiro
de 2016 ainda não estão homologadas no Ministério do Trabalho e Emprego, devemos utilizar
os valores da CCT de 2015? Será concedido o reajuste assim que a mesma estiver
homologada?
A formulação do preço incide no âmbito da discricionariedade da empresa, exceto quando
houver limitações editalícias e/ou legais, mas que, não havendo ainda para Sorocaba CCT com
vigência para 2016, a empresa poderá, se quiser, utilizar a convenção coletiva de trabalho de
2016
firmada
entre
a
FEMACO
e
a
SEAC/SP.
Os preços se mantêm fixos e irreajustáveis até o período de 12 meses e o índice de reajuste
que poderá incidir após esse período será de Serviços de limpeza, asseio e conservação
predial.
2) - Qual a empresa atual prestadora dos serviços no SAAE?
Outpar Service Empresarial ME

3) - Para Proposta, devemos encaminhar somente o Modelo de Carta Proposta - Anexo III?
ou será necessário mais alguma planilha de composição? a proposta deve obedecer ao item
12 do edital e seus subitens.
A proposta deve obedecer ao item 12 do edital e seus subitens.

4) - Qual o valor estimado para este serviços?
R$ 5.222.215,20

5) - A empresa contratada terá que conceder plano de assistência médica aos funcionários?
A empresa deverá atender aos termos do edital, com relação leis trabalhistas.
............................................................................................................................. .........................
.....................................................................................................................................................

6) O SAAE dispõe de local para armazenamento dos materiais e equipamentos da empresa
contratada?
Sim

07) Será necessário ponto biométrico? Se Sim, Quantos?
Não estamos exigindo no edital.

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2016.

Janaína Soler Cavalcanti
Pregoeira

