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Assunto: Re: ENC: Dúvida edital TOMADA DE PREÇOS
004/2020

De Maria Eduarda Leite Amaral <eduarda.amaral@mairinque.sp.gov.br>
Para: Jennifer Sixel <jennifer@vbambiental.com.br>
Cc: Glaucia Graziela Almeida <glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br>
Data 05/06/2020 12:15
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Jennifer, 

Em licitações, vige o princípio da estrita vinculação ao edital. Deste modo, não podemos presumir que um dia de trabalho seja de 8
horas, até porque, os trabalhadores que não estão vinculados ao regime CLT, são prestadores de serviços, tem liberdade de
jornada, podendo trabalhar a quantidade de horas que entenderem suficientes. Os que estão vinculados à CLT, podem ter feito
hora-extra ou ter tido o expediente reduzido. 

Assim, quando a informação dá margem para muitas interpretações, foge-se da vinculação ao edital. Por esta razão não há como
considerar. 

Atenciosamente,

---

        

Em 05/06/2020 11:35, Jennifer Sixel escreveu:

A informação está em dias. Mas quando falamos em dias, diretamente contabilizamos 8h. 
Não é aceito neste caso ?

Em sex, 5 de jun de 2020 11:12, Maria Eduarda Leite Amaral <eduarda.amaral@mairinque.sp.gov.br> escreveu:

Prezada Jennifer, bom dia

Em relação a comprovação de capacidade técnica, a comprovação é referente a 50% deste Caracterização da vegetação e
levantamento fitossociológico – 118,056 horas? Ou seja, precisamos comprovar 59 horas de trabalho neste tipo de atividade
técnica?

Sim, a necessidade é de comprovação de, no mínimo, 50% do estipulado na parcela de maior relevância, portanto, 59
horas.

Ainda assim, temos uma CAT que menciona em seu atestado anexo, trabalho de 10 dias neste tipo de atividade técnica. Isso
seria uma comprovação?

Se o atestado referir o trabalho em horas, além de dias, não haverá problema. Sem a indicação de horas, não é
possível auferir o cumprimento da parcela. O ideal seria você procurar o órgão que emitiu e solicitar a conversão dos
dias em horas.

Atenciosamente, 
 
---
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Em 05/06/2020 08:20, Glaucia Graziela Almeida escreveu:

 

 

De: Jennifer Sixel [mailto:jennifer@vbambiental.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 18:57
Para: glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
Assunto: Dúvida edital TOMADA DE PREÇOS 004/2020

 

Prezada Glaucia, 

Em relação a comprovação de capacidade técnica, a comprovação é referente a 50% deste Caracterização da vegetação e
levantamento fitossociológico – 118,056 horas? Ou seja, precisamos comprovar 59 horas de trabalho neste tipo de
atividade técnica?

Ainda assim, temos uma CAT que menciona em seu atestado anexo, trabalho de 10 dias neste tipo de atividade técnica.
Isso seria uma comprovação?

 

Atenciosamente, 
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