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COMUNICADO 03 
(RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º: 01/2018/CM  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para higienização, asseio e conservação predial de forma 
contínua, incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a sua execução, visando 
atender as partes internas e externas da Câmara Municipal de Louveira, conforme termo de referência e 
demais condições constantes do edital. 

 

Diante do pedido de esclarecimento solicitado pela EMPRESA 

HIGILIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 14.795.130/0001-72, passamos a explicar os 

pontos suscitados: 

 
1- O Preposto terá que ficar fixo 08 horas diária, 44 horas semanais? 
RESPOSTA: O CONTRATADO deverá manter preposto aceito pela CÂMARA, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado 
mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além 
dos dados relacionados à sua qualificação profissional. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito 
pela CÂMARA, deverá apresentar-se a esta, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para 
firmar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, 
destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos 
demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.O preposto deverá estar 
apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 
A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da CÂMARA, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança. 
Observe que o Termo de Ocorrência é de responsabilidade do Preposto, então este deverá abrir e fechar o 
expediente diário. Além disto, os prestadores de serviços devem se reportar ao Preposto indicado pela futura 
contratada quanto aos procedimentos diários de serviços. Além disto, o representante da Câmara de Louveira 
somente irá se reportar ao Preposto indicado, de forma verbal ou escrita, e será de responsabilidade do 
Preposto que os serviços sejam executados conforme contratado. 
O preposto deverá, de imediato, resolver todas as questões relacionados a prestação dos serviços. Portanto, 
deve estar no local de trabalho. 
 
2- O preposto pode acumular cargo com o líder, ou seja, preposto e líder ser a mesma pessoa? 
RESPOSTA: Sim. Poderá ser um dos profissionais. 
 
3- A Câmara vai exigir numero de empregados? Caso positivo, quantos? 
RESPOSTA: Trata-se de contratação de serviços por empreitada global. Está verificação deve ser feita pela 
empresa contratada que terá total responsabilidade pelos serviços executados. 
 
4- Qual a quantidade de litros da cisterna? 
RESPOSTA: 10.000 (dez mil) litros. 
 

Louveira, 18 de junho de 2.018. 
 
 

MARCELO SILVA SOUZA 
Diretor Geral 
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