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Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br>

Pedido de esclarecimento Pregão Presencial 001/2022 
3 mensagens

tivoli Arquitetura <tivoliarquiteturaeireli2020@gmail.com> 22 de agosto de 2022 09:50
Para: licitacao@unemat.br

Bom dia,

Segue em anexo, pedido de esclarecimento .

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente

Thiago.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO UNEMAT.pdf 
788K

Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br> 22 de agosto de 2022 09:56
Para: tivoli Arquitetura <tivoliarquiteturaeireli2020@gmail.com>

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
At.te
Samuel Longo
Assessor Especial 2 de Aquisições
Comissão Permanente de Licitação 
Fone/Fax: (065) 3221-0014 / (65) 99989-7702

Licitação UNEMAT <licitacao@unemat.br> 23 de agosto de 2022 09:18
Para: tivoli Arquitetura <tivoliarquiteturaeireli2020@gmail.com>

Quanto ao pedido de esclarecimento, RESPOSTA:

Item 1.1: Sim, será permi�do a par�cipação de consórcio.

Item 1.2: O não lançamento, não causa inabilitação. Não é necessário levar a proposta e mídia digital.

Item 1.3: Quando o item exige garan�a.

Item 1.4: Pela empresa vencedora, após a fase de lance.

Item 1.5: NÃO. SIM.

Item 1.6: Os atestados deverão fazer parte da documentação de habilitação. Os documentos que comprovam a
prestação dos serviços.

Item 1.6: Atestado compa�vel ao objeto da licitação.

Item 2.1: A carga horária está prevista no ANEXO I do edital. SIM, compor a remuneração conforme CCT.

Item 2.2: SIM.

Item 2.3. Conforme termo de referência: “5.8. Na cotação do vale-transporte, deverá ser observado o disposto na
Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987,
bem como na respec�va Convenção Cole�va de Trabalho da categoria profissional;”

Item 2.4. A empresa deverá ter conhecimento das peculiaridades constantes nesses Campus e conforme termo
de referência: “5.8.3. Considerando a inexistência de transporte cole�vo público regulamentado nas cidades de
Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Nova Xavan�na, que contemple a rota até o Campus Universitário da
Unemat, a empresa deverá fornecer transporte para os deslocamento de seus colaboradores, nos horários e
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trajeto necessários para a prestação dos serviços, que deverá os custos do transporte alterna�vo estar incluído no
custos indiretos.”

Item 2.5. O total de postos, ESTÃO INFORMADOS no Anexo I do termo de referência, arquivo "- 035 2022 tr
limpeza conservacao apoio logis�co.pdf", disponibilizado junto ao edital. Trata-se de registro de preços, para
futura e eventual contratação.

Item 2.6. RESPOSTA: Os locais, funções e quan�dade de trabalhadores por Município, ESTÃO INFORMADOS no
Anexo I do termo de referência, arquivo "- 035 2022 tr limpeza conservacao apoio logis�co.pdf", disponibilizado
junto ao edital.

Item 2.7. RESPOSTA: Os locais, funções e quan�dade de trabalhadores por Município, ESTÃO INFORMADOS no
Anexo I do termo de referência, arquivo "- 035 2022 tr limpeza conservacao apoio logis�co.pdf", disponibilizado
junto ao edital.

Item 2.8. RESPOSTA: Conforme CCT vigênte.

Item 2.9. RESPOSTA: Conforme CCT 0049/2022, vigente, homem de campo, 3ª FAIXA SALARIAL.

Item 2.10. RESPOSTA: Conforme CCT 0049/2022, vigente.

Item 2.11. RESPOSTA: Conforme CCT 0049/2022, vigente.

Item 2.12. RESPOSTA: Conforme CCT 0049/2022, vigente e as especificidades do serviços descritos no termo de
referência, bem como os direitos inerentes aos trabalhadores terceirizados e os valores previstos na CCT
0049/2022, vigente.

Item 2.13. RESPOSTA: Acima de 10 (dez) garrafas de café e/ou chá por dia.

Item 2.14. RESPOSTA: Conforme CCT 0049/2022, vigente.

Item 2.15. RESPOSTA: Conforme o Anexo I do termo de referência, arquivo "- 035 2022 tr limpeza conservacao
apoio logis�co.pdf", disponibilizado junto ao edital. 

Em seg., 22 de ago. de 2022 às 09:51, tivoli Arquitetura <tivoliarquiteturaeireli2020@gmail.com> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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