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Re: Solicitação de Esclarecimento - PR_070_2019
De:

licitacaopedreira (licitacaopedreira@yahoo.com.br)

Para: licitus.assessoria@gmail.com
Data: quinta-feira, 1 de agosto de 2019 08:51 BRT

DO DEPTO. DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS
À PESSOA JURÍDICA LICITUS ASSESSORIA & CONSULTORIA
A/c do Sr. Everton Ferreira dos S. Fernandes ou de outro(a) representante legal
Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado via e-mail no dia 30/07/2019, referente ao Pregão Presencial nº 70/2019 – Processo
Licitatório nº 88/2019 – Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de varrição, limpeza, manutenção e roçamento em
logradouros públicos, informo que, com relação ao Sindicato e respectiva(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho, caberá à esta pessoa
jurídica identificar o Sindicato de sua região que melhor se enquadre, de acordo com o que a Legislação permite acerca dos serviços
descritos no Memorial Descritivo – Anexo VI do edital, sendo tal questão de inteira responsabilidade da pessoa jurídica a ser contratada,
pois o serviço a ser executado está objetivamente definido e é esta pessoa jurídica, através das leis trabalhistas, que tem que verificar
em qual Sindicato e Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho o(s) funcionário(s) se enquadrará(ão).
Obviamente, caberá aos gestores do contrato fiscalizar toda a execução contratual.
É o que tenho a informar.
Atenciosamente,
Alexandre Patrussi de Souza
DIRETOR DO DEPTO. DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS
Depto. de Licitações, Contratos e Aditivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
FONE: (19) 3893-3522
RAMAIS: 229, 226 e 217
licitacaopedreira@yahoo.com.br

Em terça-feira, 30 de julho de 2019 08:40:41 BRT, Everton Ferreira <licitus.assessoria@gmail.com> escreveu:
Prezado(a) Senhor(a), bom dia.
Ref Pregão Presencial 070/2019, Processo 088/2019.
Após cumprimenta-lo(a) cordialmente, sirvo do presente para solicitar esclarecimento acerca do aludido processo licitatório,
sendo assim, pergunto: Qual sindicato(s) e sua(s) respectivas CCT's que deverá ser observado para a elaboração do custo?
Sendo assim,
Cordialmente,
Favor acusar recebimento.
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