ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2022.
Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 169/2021
Com base em questionamentos realizados por fornecedor interessado em participar do presente processo
licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte ESCLARECIMENTO ao Edital:

Esclarecimento 01
Perguntas:
1). Os serviços atualmente são prestados por qual empresa?
2). Os materiais de limpeza (detergente, sabão, álcool, desinfetantes...) serão fornecidos pelo Samae?
3). Os equipamentos de limpeza (baldes, vassouras, rodos...) serão fornecidos pelo Samae?

5). Visto a data base da categoria ser 01/01, a contratada pode solicitar a repactuação dos preços após a
homologação da categoria (data base 01/01/2022), visto que na planilha serão apresentados salários de
2021?
6). Algum dos postos deverá receber insalubridade em grau máximo?
Respostas:
1). São prestados pela empresa Observs, com sede em Blumenau/SC.
2). Sim!
3). Sim!
4). Sim!
5). Conforme subitem 12.1 do Termo de Referência (Anexo X deste Edital):
“(...) os valores somente poderão se adequar a novos preços no interregno mínimo de 1 (um) ano
contado a partir do início da prestação dos serviços do objeto do contrato, conforme art. 12 do
Decreto 9.507, de 2018. Portanto, cabe a empresa participante do certame, a apresentação da
planilha de composição de custos para valores a serem praticados no ano de 2022, para evitar de
arcar com o ônus de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
conforme subitem 4.31 desse termo de referência”.
6). Não!
* Respostas elaboradas em acordo ao Memorando nº 1.272/2021/Samae/DA-CPS, redigido pela Coordenadoria
de Controle Patrimonial e Serviços Gerais.
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4). Os produtos de higiene (papel higiênico/toalha, sabonete...) serão fornecidos pelo Samae?
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