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Amparo, 29 de Maio de 2018. 
ESCLARECIMENTOS 

 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 09/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL E/OU TELEFONIA, PARA FINS DE 
TERCEIRIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, CONFORME EDITAL E 
ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 28 de Maio de 2018 às 

11:06h e 29 de Maio de 2018 respectivamente às 09:18h, 12:21 e 14:31, e de acordo 

com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 

 

QUESTIONAMENTO (1): “....Para efeito de nossos Cálculos e Elaboração de Planilhas 
de Custos gostaríamos de saber qual seria o Sindicato da Categoria dos Funcionários a 
serem contratados assim como a Convenção Coletiva vigente com funções, salários, 
benefícios, etc...” 
 

RESPOSTA: O Serviço Autônomo de Agua e Esgotos de Amparo, não indica sindicato 
ou convenção coletiva de trabalho, cabendo à empresa interessada, apresentar a 
proposta de preços, obedecendo a legislação trabalhista. 
 

QUESTIONAMENTO (2): “....Gostaria de verificar com os senhores se a licitação 
acontecerá normalmente, pois, nosso município decretou estado de calamidade pública 
e não temos condições de participação, nosso veículos são adesivados e estão sendo 
retidos na rodovia. Gostaríamos muito de participar, desta forma pedimos a 
compreensão de verificar a possibilidade de suspender...” 
 

RESPOSTA: Diante do exposto acima, tendo em vista a ocorrência de situação atípica 
(greve dos caminhoneiros), e com a finalidade de obtenção da proposta mais vantajosa 
para a administração assim como sua maior competividade, COMUNICAMOS a todos 
os interessados que a data para a execução da presente sessão, ora marcada para o 
dia 04/06/2018, encontra-se SUSPENSA, sendo a mesma REMARCADA PARA O DIA 
15/06/2018, ÀS 09:30H, na Sala de reuniões do SAAE, por meio de disponibilização de 
novo edital (RETIFICADO), no sitio eletrônico da autarquia, na data de 04/06/2018. 
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QUESTIONAMENTO (3): “....Devido à situação critica de greve de caminhões e falta de 
combustível estamos impossibilitados de viajar a vossa cidade para realizar visita 
técnica e principalmente dar vistas ao Processo com intuito de saber os preços de 
referencia que foram utilizados na época da montagem do Pregão, por este motivo 
solicitamos por gentileza se for possível o envio por este médio dos preços de 
referencia. Aproveitando o contato também gostaríamos de saber se devido a esta 
situação de falta de combustível o SAAE mantem a data de Abertura do Pregão 
Presencial para próxima Segunda- feira dia 04.06...” 
 

RESPOSTA: Preliminarmente, informamos que os preços médios de referencia (totais) 
para a contratação do respectivo somente poderão ser obtidos “in loco”, conforme roga 
o item 1.1 do Edital. Outrora, Diante do exposto acima, tendo em vista a ocorrência de 
situação atípica (greve dos caminhoneiros), e com a finalidade de obtenção da proposta 
mais vantajosa para a administração assim como sua maior competividade, 
COMUNICAMOS a todos os interessados que a data para a execução da presente 
sessão, ora marcada para o dia 04/06/2018, encontra-se SUSPENSA, sendo a mesma 
REMARCADA PARA O DIA 15/06/2018, ÀS 09:30H, na Sala de reuniões do SAAE. 
por meio de disponibilização de novo edital (RETIFICADO), no sitio eletrônico da 
autarquia, na data de 04/06/2018. 
 
QUESTIONAMENTO (4): “....Com intuito de participarmos do pr 09/2018, cujo objeto é: 
 contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento na modalidade 
presencial e/ou telefonia, para fins de terceirização do atendimento aos usuários do 
serviço autônomo de agua e esgotos do município de Amparo/SP, encaminho em 
anexo uma solicitação de esclarecimento. Anexo: na letra ”b” do subitem “3.1.3 quanto 
às microempresas e empresas de pequeno porte” diz o seguinte: “declaração de 
enquadramento de ME ou Epp, expedida pela junta comercial, onde a empresa está 
sediada, atualizada e declaração de optante pelo simples nacional expedida pela 
receita federal através do site http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/” 
diante do exposto, considerando que a licitação do SAAE de Amparo, trata-se de 
contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, gostaríamos de 
esclarecimento quanto ao que dispõem o art. 17, inciso XII e art. 30, inciso ii da lei 
complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 a alterações. diante do exposto, e 
tendo em vista que esta “licitação” se faz por cessão de mão de obra, cujo funções são 
vedadas pelo simples nacional , venho por meio solicitar o seguinte esclarecimento: as 
microempresas e empresas de pequeno porte que usufruírem do direito quanto a opção 
do simples nacional, estão vedadas a realizarem serviços como o disposto no objeto 
desta licitação, desta forma, qual embasamento legal utilizado para solicitar que as 
“ME’s e EPP’s” apresentem “declaração de optante pelo simples nacional” mesmo ante 
as vedações previstas na lei... ademais, quais procedimentos a comissão adotara para 
que haja isonomia entre os licitantes e verificar que os tributos estão de acordo com a 
legislação, que neste caso seria os optantes pelo lucro presumido ou lucro real...” 
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RESPOSTA: Nos termos da Lei Complementar 123/06, em especial aos Art. 17 e Art. 
30, o disposto letra “b” do subitem 3.1.3 do Referido Edital, considerar-se-á Não 
aplicável ao objeto desta contratação. Outrora, este órgão proverá a RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL, o qual estará disponível para consulta dos interessados a partir de 
04/06/2018, no sitio eletrônico da autarquia, www.saaeamparo.sp.gov.br, tendo sua 
sessão REMARCADA para o dia 15/06/2018. 
 
 

Nada mais, 

 
 
 
 

(assinada no original) 
 
 
 
 
 

VALDENIR DE SOUZA BABLER 
  Gerente de Suprimentos 

 
 
 
 
 
 
 

 
TAUAN TEDESCHI BUZO 
Técnico em Administração Geral 
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