EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

Diligência Pregão nº 07-2022

1. Encaminhar a seguinte documentação complementar ou em adequação:
a. Proposta de acordo com o Anexo J.
b. Termo de confidencialidade – Anexo I.
c. Solução Tecnológica – Anexo F.
2. Da Proposta de Preço
a. Corrigir na Proposta encaminhada a convenção utilizada na planilha de
custo e formação de preço.
b. Justificar a produtividade inserida na Proposta de preço, considerando
que foi utilizada a produtividade máxima da IN e considerando o que foi
informado nos itens 23.3 e 23.4 do Termo de Referência Anexo I do Edital.
c. Demostrar e justificar que os três profissionais indicados na proposta
atenderão o descrito nos itens 4.24 e 4.25 do Termo de Referência e o item
3.3 do Anexo C do Edital.
d. Demostrar e declarar que no seu preço contempla a solução tecnológica
contida no item 8 do Termo de referência, anexo I do Edital.
3. Da Conta Vinculada.
a. Declarar que tem ciência dos percentuais a serão retidos referentes a
conta vinculada conforme item 21 do Termo de referência anexo I do Edital.
4. Da Planilha de custo e Formação de Preço.
a. Abrir a memória de cálculo referente ao aviso prévio trabalhado e
indenizado, justificando os percentuais inseridos.
b. Na Planilha de Material o item 32 está duplicado necessitando de
exclusão e readequação do valor informado.
c. Qual justificativa para o aumento da produtividade e consequentemente
a diminuição da mão de obra, uma vez que, não foi utilizado nenhum
equipamento que justifique esse aumento de produtividade. Qual a solução
utilizada? Favor demonstrar de forma clara e precisa.
5. Certidões:

a. A certidão de Falência e Concordata enviada está em nome de L F
Serviços de Limpeza e Conservação de Condomínios e Residenciais
EIRELI com o mesmo CNPJ da empresa GREEN HOUSE SERVICOS DE
LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, favor justificar essa divergência e
encaminhar documentação que comprove que a certidão encaminhada
é da empresa classificada no certame.

6. Contrato social:
a.
Encaminhar alteração da razão social da empresa de L F Serviços de
Limpeza e Conservação de Condomínios e Residenciais EIRELI para GREEN HOUSE
SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA.

7. Quanto aos Atestados apresentados:
a. Atestado I Via esplanada
Período: De 8/3/2019 a 11/3/2021 (2 anos e 3 dias)
Serviços executados: Não foi possível identificar o objeto, apenas a
metragem interna de 12.924,34 m² e externa de 120 m².
Favor encaminhar cópia do contrato ou da nota fiscal que faz jus a
contratação.

b. Atestado I Corporate Financial Center
Período: De 21/1/2019 a 5/3/2020 (1 ano, 1 mês e 13 dias).
Serviços executados: Não foi possível identificar o objeto, apenas a
metragem interna de 6.057 m² e externa de 1.800 m².
Favor encaminhar cópia do contrato ou da nota fiscal que faz jus a
contratação.

c. Atestado Controller Assessoria Contábil
Período: Não costa data de início do contrato.
Serviços executados: Serviço de Copeira (1 posto).
Observação: O Atestado está em nome da LF Serviços de Limpeza e
Conservação, mesmo CNPJ.
Encaminhar cópia do contrato.

d. Atestado I Sudeco - Contrato nº 5/2019

Período: De 29/4/2019 a 7/3/2021 (1 ano, 10 meses e 1 semana).
Serviços executados: Serviços de Copeira (6 postos), com fornecimentos de materiais
e equipamentos.
Atestado III Sudeco - Contrato nº 5/2019
Período: De 26/4/2019 a 6/4/2022 (2 anos, 11 meses e 1 semana).
Serviços executados: Serviços de Copeira (3 postos) e Garçom (3 postos), com
fornecimento de materiais.
Constam 2 Atestados referentes ao Contrato nº 5/2019, com datas diferentes e objetos
com distinções.
Favor encaminhar cópia do contrato acompanhada de justificativa.

Prazo para atendimento da diligência: 05/07/2022 às 15h.

Jaqueline Souto Mangabeira
Pregoeira
Portaria nº 88, de 18 de março de 2022.

