SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

Recife, 05 de maio de 2021.

À Coordenação Administrativa Financeira - SINFRA/UFPE
Assunto: Análise e parecer técnico empresa MAIS MIDIA EXTERIOR EIRELI, –
Processo 23076.024511/2019-57.

Considerando o menor preço proposto, encaminhamos análise de qualificação técnica relativa à
documentação da Empresa MAIS MIDIA EXTERIOR EIRELI - subitens 6.1.2, 6.1.2.1,
6.1.2.2; 8.4.4.2, 8.4.4.2.1, 8.4.4.2.2; 9.11.1, 9.11.1.1, "a", "b", 9.11.1.1.1, 9.11.1.1.2; 9.11.2,
9.11.2.1 do Instrumento Convocatório:

ITEM

ATENDIDO

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações Atendido
similares à especificação do Termo de Referência, Conforme documento nº 189 (processo
incluindo-se,

dentre

outras,

as

seguintes 23076.024511/2019-57) página 2 e 8.

informações:
6.1.2.1.
coletivos,

A

indicação
convenções

dos

sindicatos,

coletivas

ou

acordos
sentenças

normativas que regem as categorias profissionais que
executarão o serviço e as respectivas datas bases e
vigências, com base na Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO;
6.1.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na
execução contratual
8.4.4.2 A fim de assegurar o tratamento isonômico Atendido
entre as licitantes, bem como para a contagem da Conforme proposta apresentada da
anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. empresa, a mesma adotou a CCT de
10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as 2021 do sindicato das empresas de
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Av. Prof. Luiz Freire, S/N (lado par), Cidade Universitária, Recife - PE. CEP: 50740-545
CNPJ: 24.134.488/0001-08 Fone: (81) 2126-8645

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

seguintes convenções coletivas de trabalho no asseio e conservação do estado de
cálculo do valor estimado pela Administração.
8.4.4.2.1

Convenção

Coletiva

de

Pernambuco,

coincidindo

com

a

Trabalho prevista no edital.

2021/2021, registrada no Ministério do Trabalho e
Emprego sob nº PE000021/2021, em 12/01/2021,
Processo 13623.100072/2021-11, firmado entre o
SIND EMP DE ASSEIO E CONSERVACAO
ESTADO DE PERNAMBUCO (empregador) e por
parte dos empregados: (i) SINDICATO DOS TRAB.
NAS

EMP.

DE

ASSEIO

E

CONS.,LIMP.

URB.,LOC. DE MAO DE OBRA, ADM. DE
IMOV., COND. DE EDIF.,RESID. E COM. DO
EST. DE PERNAMBUCO.
8.4.4.2.2 O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens
acima não são de utilização obrigatória pelos
licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre
se exigirá o cumprimento das convenções coletivas
adotadas por cada licitante/contratante
9.11.1

Conforme

disposições

em

Termo

de Atendido

Referência, os critérios de qualificação técnica a Conforme documento nº 189 (processo
serem atendidos pelo fornecedor serão:

23076.024511/2019-57) página 66.

9.11.1.1 Atestado (s) de capacidade técnica expedido
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove (m) que a empresa licitante executou
serviços

compatíveis

em

características,

quantitativos e prazos com o objeto licitado;
a) Relativamente ao (s) documento (s) mencionado
(s), a licitante deverá comprovar que executou, no
âmbito de sua atividade econômica especificada no
seu contrato social, contrato com no mínimo 4
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(quatro) empregados terceirizados;
b) Comprovação de que tenha executado os referidos
serviços por período não inferior a 3 (três) anos,
sendo admitido o somatório de atestados de períodos
diferentes
9.11.1.1.1 Somente serão aceitos atestados expedidos Atendido
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo Conforme documento nº 189 (processo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se 23076.024511/2019-57) página 66.
firmado para ser executado em prazo inferior.
9.11.1.1.2 A empresa deve disponibilizar todas as Atendido
informações

necessárias

à

comprovação

da Conforme documento nº 189 (processo

legitimidade do atestado solicitado, apresentando, 23076.024511/2019-57) página 40 a
cópia do contrato que deu suporte à contratação, 47.
endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços;
9.11.2 As empresas poderão apresentar atestado de Atendido
vistoria

assinado

pelo

servidor

responsável, Declaração

apresentada

pelo

conforme disposições em Termo de Referência e representante da empresa, Sra. SARA
modelo de atestado de vistoria anexo a este Edital.

SOUZA PONTES, 1.987.443 SDS-PE
–

CPF

nº

9.11.2.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído Correspondência

409.639.264-20.
datada

de

por declaração formal assinada pelo representante 303/05/2021, apresentada no processo,
legal da licitante (conforme modelo anexo ao Termo conforme apresentado no documento
de Referência) em que conste, alternativamente, que

189 do processo (página 56).

conhece as condições locais para execução do objeto,
ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que
não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros

que

ensejem

desavenças

técnicas

ou
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financeiras com a contratante, conforme Anexo V
deste TR.
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