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RE: Solicitação Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 3/2021 - JF AC

CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br>
Qua, 20/01/2021 16:32
Para:  Orçamento <orcamento@lspservicos.com.br>

Senhor Licitante, boa tarde,
Seguem as respostas:

1.       Quanto à exigência de manter preposto no local da prestação de
serviços (item 16.1, “t” do Termo de Referência), o preposto deverá
permanecer no local da prestação de serviços obedecendo a mesma
carga horária da categoria contratada? Ou o preposto poderá ser um
supervisor do quadro funcional da empresa que faça visitas quando
necessário e solicitado pela contratante?

NÃO SERÁ NECESSÁRIA A PRESENÇA DE PREPOSTO NA MESMA
CARGA HORÁRIA DOS COLABORADORES, PODENDO SER EXERCIDO
POR UM SUPERVISOR QUE FAÇA VISITAS QUANDO SOLICITADO.
SERÁ ACEITO, TAMBÉM, A DESIGNAÇÃO DE UM DOS
COLABORADORES PARA EXERCER A FUNÇÃO.

 
2.       Quanto à exigência de fornecer Equipamentos de Proteção

Individual – EPI’s (ítem 12.6, “v” do Termo de Referência), tendo em
vista que o edital não relaciona os itens que devem ser fornecidos,
favor informar quais os EPI’s que devem ser disponibilizados à
categoria contratada.

NÃO SERÃO EXIGIDOS EQUIPAMENTOS EPIS.
 

3.       Ainda sobre os EPI’s, durante o período da pandemia da COVID-
19, deverão ser fornecidos os EPI’s (máscara, protetor facial e álcool
em gel) aos profissionais que serão alocados nestes serviços?
 ESSES EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PELO
ÓRGÃO CONTRATANTE.

Atenciosamente,

Arivaldo Chagas de Melo
Pregoeiro
(68) 3214-2114 ou 3214-2000

De: Orçamento <orcamento@lspservicos.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 16:12 
Para: CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br> 
Assunto: Solicitação Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 3/2021 - JF AC
 
Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a)
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A LSP Serviços Administra�vos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.441.833/0001-41, na qualidade de licitante,
solicita esclarecimentos ref. ao processo licitatório supra citado, conforme segue:
 

1.       Quanto à exigência de manter preposto no local da prestação de serviços (item 16.1, “t” do Termo de
Referência), o preposto deverá permanecer no local da prestação de serviços obedecendo a mesma
carga horária da categoria contratada? Ou o preposto poderá ser um supervisor do quadro funcional
da empresa que faça visitas quando necessário e solicitado pela contratante?

 
2.       Quanto à exigência de fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s (ítem 12.6, “v” do Termo

de Referência), tendo em vista que o edital não relaciona os itens que devem ser fornecidos, favor
informar quais os EPI’s que devem ser disponibilizados à categoria contratada.
 

3.       Ainda sobre os EPI’s, durante o período da pandemia da COVID-19, deverão ser fornecidos os EPI’s
(máscara, protetor facial e álcool em gel) aos profissionais que serão alocados nestes serviços?
 

A�,
 
Razão social:  LSP  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 10.441.833/0001-41
Endereço: Rua Lívia Barreto, nº 528 – Dionísio Torres – Fortaleza-CE – CEP 60.135-228
Telefone/Fax: (85) 3195.2616
E-mail: orcamento@lspservicos.com.br
 

Renata Felix 

Tel/Fax: (85) 3195-2600 / 9.9246-
6004
orcamento@lspservicos.com.br
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