E S C L A R E C I M E N T O Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PREGÃO PRESENCIAL OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle,
operação e fiscalização de portarias, em próprios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba.
O Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente,
em atenção à consulta formulada pela empresa Oportunith Prestadora de Serviços,
esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Presencial em epígrafe o que segue:
Pergunta 1: “No item 9.3 do edital temos dois sindicatos que tem data base em
janeiro que constam a mesma categoria, são eles: SIEMACO e SIDEPRESS qual deles devo
indicar como representante e usar sua CCT?”
Resposta: Aquele que julgar mais conveniente, sendo observado a CCT
vigente.
Pergunta 2: “no item 9.21 do edital o posto de trabalho 12 horas, devo
considerar de segunda a domingo?”
Resposta: Sim. Os postos de 12 horas, bem como os demais, deverão todos ser
cobertos de segunda a domingo.
O SAAE Sorocaba, vem através do presente, esclarecer as licitantes
interessadas no processo em epígrafe que o subitem
“g ” foi alterado para
atendimento à Lei Complementar nº 147/14, onde se lê:
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
04 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Autarquia,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
Leia-se:
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Autarquia,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
Sorocaba,

de outubro de 2014.
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Pregoeiro

