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Fazenda e Planejamento
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saopaulo.sp.gov.br Cidadão SP /governosp
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Voltar
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Resposta
  

 

 

Esclarecimento 12/01/2021 09:19:13

 
CPF: 31203828845 
 
Nome: Monica Duarte 
 
Endereço: Estrada do Supucai 
 
Cidade: São Paulo 
 
CEP: 063150632 
 
Telefone: 114355-1862 
 
E-mail: gimba@gimba.com.br 
 

Boa tarde. 
 
1 - Será a 1º Contratação ou ja existe empresa detentora do contrato? Se sim qual nome da e atual empresa que presta serviços? 
 

ana maria orlando pereira 12/01/2021 10:00:04

Bom dia! 
 
 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, informo que não é a primeira contratação, visto que possuímos o contrato nº 07/2020, firmado com a
pessoa jurídica VALE AMBIENTAL EIRELI – EPP, cuja vigência está expirando na presente data, porém, para suprir a demanda do município, efetuamos a
contratação emergencial, através de dispensa de licitação n° 09/2020, contrato nº. 02/2021, firmado com a pessoa jurídica ABSOLLUTA EM SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA., cujo prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta dias), e a ordem de início dos serviços será para 13/01/2021, com
a seguinte ressalva: “O contrato será rescindido entre as partes, sem nenhuma penalização, mediante prévio aviso, com no mínimo de 40 (quarenta) dias
antecedência, no caso do início da execução deste objeto via procedimento licitatório.” 
 
Cabe ressaltar que, o memorial descritivo constante no edital do pregão eletrônico nº. 87/2020, na equipe dos funcionários foi acrescido a função de “zeladores”. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Pregoeira 
 

  

24829074892 ana maria orlando pereira  
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