Re: Esclarecimento P.E nº 025/2021

De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>

ter, 08 de mar de 2022 16:14

Assunto : Re: Esclarecimento P.E nº 025/2021
Para : Patricia Cristiane Junqueira Marques Rodrigue
<cristiane@algartelecom.com.br>
Prezada Patrícia,
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa Algar Telecom, referente à
comprovação de recolhimento dos encargos sociais mensalmente, venho por este esclarecer
que, analisando o caso específico, para a comprovação do disposto no item 21.4 do Edital, bem
como da Cláusula Décima Primeira do Contrato, itens 11.1.1 e 11.1.2, será suficiente a
apresentação da respectiva certidão (fiscal, trabalhista, de seguridade social, dentre outros), desde
que plenamente vigente e válida, a qual deverá ser encaminhada mensalmente, junto à respectiva
nota fiscal.
Atenciosamente,
Kely Dutra
Pregoeira

De: "Patricia Cristiane Junqueira Marques Rodrigue" <cristiane@algartelecom.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 7 de março de 2022 18:48:57
Assunto: Esclarecimento P.E nº 025/2021
Boa tarde,
A empresa ALGAR TELECOM S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, inscrita no CNPJ/MF sob o número
71.208.516/0001-74, vem mui respeitosamente, conforme previsto no instrumento convocatório,
apresentar seu QUESTIONAMENTO em face do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021:
Questionamento 01:
Página 10, Edital, Cláusula 21 - das Obrigações da Contratada:
" 21.4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha
de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços."
Página 37, Minuta de Contrato, Cláusula Décima Primeira - das Obrigações e Responsabilidades da
Contratada:
" 11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no
Termo de Referência:
11.1.1. Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
11.1.2. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais."

Entendemos que as exigências acima, se referem a contratação de prestação de serviço com mão
de obra exclusiva, no entanto, a presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de
telecomunicação, comuns, de caráter continuado, não sendo obrigação contratual
a dedicação de mão de obra exclusiva.
Solicitamos que, diante do exposto acima, seja exigido apenas a apresentação das
certidões de regularidade fiscal e trabalhistas.
Nossa solicitação será aceita?
Aguardo resposta,
Obrigada!
Patrícia Junqueira
Gerência de Negócios Governo
Telefone: (34) 99685-3960
cristiane@algartelecom.com.br
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