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DE: SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS  CI  N° 818/2021/SEMSUR 
PARA: SEMAD- DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES DATA: 25/11/2021 
ASSUNTO: 	RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

Pregão Presencial n°01/2021 
PROCESSO LICITATóRIO N° 252/2021 
RESPOSTA As CI'S 532/2021 e 533/2021 

HISTÓRICO 

Nobres servidores 

Ao respeitosamente cumprimenta-los, considerando o disposto nas 

Comunicações Internas supracitadas referentes ao Processo de Licitação n° 

252/2021, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros, parques, pragas e espaços públicos, 

nestes inclusos escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Município de 

Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, implementos, 

veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com 

experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestar os serviços, 

venho por meio desta apresentar, em anexo, as respostas das empresas que questionaram e 

impugnaram nos autos em epígrafe. 

VANT ENGENHARIA &SERVIÇOS - Cl N° 532/2021 — IMPUGNAÇÃO 

EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA —E  MAIL-  IMPUGNAÇÃO 

A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  CI  N° 532/2021 - ESCLARECIMENTOS 

EPPO SANEAMENTO AMBIENTASL E OBRAS LTDA-  CI  N° 533/2021 - ESCLARECIMENTOS 

No que concerne à impugnação da empresa EDUARDO CASSIO FERNANDES E CIA LTDA —E  

MAIL-  IMPUGNAÇÃO, temos a esclarecer que dentre os pontos impugnados, que, no que 

compete a esta Secretaria, insta informar que os CRITÉRIOS DE REAJUSTE DOS 

PREÇOS CONTRATADOS serão estipulados em edital, conforme preceitua as normas de 

licitações dispostas no  art.  40, inc. XI, art.55, inc. Ill, da Lei n° 8.666, de 1993 e  arts.  10, 2° e 3° da 

Lei n° 10.192, de 2001. 

Por exigência legal, deverá constar em edital, de forma expressa o seguinte texto que trata do 

reajuste., a ser inserido também no Termo de Referência (itens 18.2 e 18.3), quando da x 

republicaçao: 
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18.2.De acordo com a política monetária do Governo Federal e no caso da 

execução do objeto ultrapassar período superior a 12(doze) meses, o saldo 

contratual será reajustado com base no(s) índice(s) setorial(is) utilizado(s) pelo 

SINAPI, ou qualquer outro indice oficial do de pregos considerando a data de 

referência da abertura da proposta, desde que decorridos 12(doze) meses da 

abertura da proposta, a Contratada solicite formalmente dentro do prozo de até 

30(trinta) dias do 12°(décimo segundo) mês, renunciando ao reajuste caso não o 

faça." 

18.3.0 descumprimento do cronograma físico financeiro proposto, por 

responsabilidade da Contratada, bem como de outras obrigações contratuais, 

ensejará a não concessão de reajuste anual. 

Os demais pontos denunciados são de exigências editalicias que não competem a 

este gestor dirimir sobre. 

Por ocasião do envio dos documentos necessários á republicação dos autos em comento,  sera  

enviada Comunicação Interna, detalhando todas as alterações inerentes aos referidos 

questionamentos e impugnações, que mereceram guarida. 

Sendo o que tinha para o momento, certo de ter esclarecido, justificado e fundamentado os itens 

denunciados, me coloco a disposição para o que mais se fizer necessário. 
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