PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Pedreira (SP), 18 de julho de 2019.

DO DEPTO. DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS
À MFA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
A/c do Supervisor de Contratos, Sr. Emerson Anjos ou de outro(a) representante legal

Em resposta aos questionamentos enviados via e-mail no dia 17/07/2019, referente ao Pregão
Presencial nº 70/2019 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de varrição,

limpeza, manutenção e roçamento em logradouros públicos, informo que:
Com relação ao questionamento do item 01, antes de entrar no mérito do pedido feito,
informo que o Modelo de Proposta disponibilizado por este Município, apresenta somente o campo
para preenchimento do valor global, e não cita todos os itens, conforme informado no pedido de
questionamento feito por esta pessoa jurídica. Entrando no mérito do pedido feito, ressalto que, por
um equívoco as planilhas constantes no subitem 22.10 do edital e na subcláusula 1.2. da minuta foram
incluídas erroneamente, onde será disponibilizado um comunicado de alteração e publicado no site
do Município de Pedreira/SP, através do Portal www.pedreira.sp.gov.br, no link LICITAÇÕES e nos
demais jornas onde foi publicado o resumo do edital anteriormente, abrindo-se novamente o prazo
de 08 (oito) dias úteis, estabelecido no artigo 4º, V, da Lei nº 10.520/02.
Acerca do questionamento do item 02, com relação a guarda do veículo, esta poderá sim ser
realizada na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, situada na
Avenida Dr. Sylvio de Aguiar Maya – Distrito Industrial I, Município de Pedreira, Estado de São Paulo, tal
como é feito atualmente, porém destaca-se que a responsabilidade do mesmo é da empresa, por
quaisquer danos, como roubo, batida, etc., onde somente cederemos o espaço.
Acerca do questionamento do item 03, informo que não se faz necessária a exigência de
registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
O comunicado de alteração estará disponível no site no máximo à partir do dia 22/07/2019.
É o que tenho a informar.
Atenciosamente,

Alexandre Patrussi de Souza
DIRETOR DO DEPTO. DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS
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