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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS Nº 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 

07/2021, instaurado na modalidade pregão presencial nº 07/2021, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra (Auxiliares 

Serviços Gerais, Ascensoristas, Copeira, Garçom, Vigias e Zelador), torna público aos 

interessados as respostas aos questionamentos formulados, valendo para todos os efeitos 

legais. 

 

1. Pergunta: Qual o valor de referência dos serviços para fins de garantia da proposta 

comercial? 

 

Resposta. O valor estimado da contratação, para um período de 12 (doe) meses é R$ 

780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). 

 

2. Pergunta: A procuração ou credenciamento terão que ter firma reconhecida? O 

reconhecimento de firma pode ser substituído por assinatura eletrônico do representante 

legal mediante documentos comprobatórios? 

 

Resposta. A procuração ou credenciamento terão que ter firma reconhecida, nos termos 

da Seção V, subitem 1.1. do edital. É admitida a assinatura eletrônica nos termos da 

legislação vigente. 

 

3. Pergunta: Quais os dados da conta para o depósito da caução referente à garantia da 

proposta (1%)? 

 

Resposta. Caixa Econômica Federal; Agência 0154; Conta Corrente 900.410-3, CNPJ: 

19.781.236/0001-30 

 

4. Pergunta: No caso da licitante vencedora o valor da garantia também será devolvida? 

Tal questão é de suma importância pois a licitante vencedora poderá optar pela 

modalidade seguro garantia. 
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Resposta. A garantia da proposta comercial será devolvida à licitante proponente no 

prazo de até 5 dias, contados da data da apresentação da garantia contratual. 

5. Pergunta: Será necessário o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos pela 

contratada? 

 

Resposta. Não. Os materiais, equipamentos e insumos serão fornecidos pela Câmara. 

 

6. Pergunta: é obrigatória ou apenas a declaração de dispensa de vistoria e 

conhecimento do local onde os serviços serão executados? Solicito a planilha de 

formação de preços. 

 

Resposta. O edital não exige a visita técnica. A planilha de formação de preços deve ser 

apresentada pela licitante. 

 

 

Sete Lagoas, 08 de março de 2021. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


