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ADENDO MODIFICADOR N° 1  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 438/2020/GAMA/SUPEL/RO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.  0026.183098/2019-51.   
ÓRGÃO INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 
ADMINISTRATIVOS – SUGESP SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – SEAS.  
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA DEPENDÊNCIA DA CASA DO ANCIÃO SÃO VICENTE DE 
PAULA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por intermédio de seu Pregoeiro, designado por 
força das disposições contidas na Portaria Nº 87/SUPEL-CI de 20 de julho de 2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 21 de julho de 2020, vem neste ato INFORMAR aos 
interessados e em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório que o Edital 
sofreu alterações, conforme segue: 

 

NO TERMO DE REFERÊNCIA Item 6.3: 

ONDE SE LÊ: 

6.3.1. A empresa deverá executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, cabendo 
à mesma aperfeiçoar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à 
qualidade dos serviços à satisfação da contratante, praticando produtividade adequada aos 
serviços, além de fornecer produtos, equipamentos e maquinários de primeira qualidade durante 
todo período de vigência contratual conforme Termo de referência e Anexos do Edital. 

6.3.2. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada manterá no seu quadro, funcionários em 
número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser 
estabelecido pela contratante, praticando a produtividade adequada aos serviços e respeitada a 
carga máxima individual estabelecida na Consolidação das Leis Trabalhistas de 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais. 

6.3.3. Devendo os serviços serem prestados de formas e horários a não prejudicar as atividades 
normais do ambiente de trabalho. Os serviços deverão obedecer o cronograma preestabelecido de 
forma a serem executados, diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente. 

6.3.4.O Termo de Referência contemplará a metragem discriminada do objeto a ser contratado 
especificando em consonância com a IN 05/2017, sendo observado as alterações existentes 
adequadas a região. 

6.3.5. Realização dos serviços; 

6.3.6. As áreas consideradas para cada tipo de serviço correspondem às quantidades obtidas da 
projeção horizontal de cada ambiente, isto é, as áreas de planta baixa. Para reforçar esse conceito, 
a área a ser quantificada é a de piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, portas, 
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divisórias, divisórias com vidros e afins, cujos serviços estão contemplados nos itens 
correspondentes a limpeza dos pisos; 

6.3.7. Na aferição da metragem foram consideradas as áreas de planta baixa, cuja metragem 
corresponde à quantidade obtida na projeção horizontal de cada ambiente. Para tanto, foi 
quantificada a área do piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, portas, divisórias, 
divisórias com vidro e afins, cujos serviços incidentes estão contemplados nos itens 
correspondentes à limpeza dos pisos; 

6.3.8. Para fins deste Termo de Referência, foi definido como unidade de medida o “metro 
quadrado por mês (m²/mês), e descrito no quadro abaixo: 

6.3.9. As áreas sobre as quais serão realizados os serviços estão estabelecidas no quadro abaixo; 

  

LEIA-SE: 

6.3.1. Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 

6.3.2. Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar 
grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas. 

6.3.3. Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos agrícolas 
não integram a composição de preços contemplados por esta IN, devendo receber tratamento 
diferenciado. 

  

6.4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

  

6.4.1. A empresa deverá executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo à mesma aperfeiçoar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com 
vistas à qualidade dos serviços à satisfação da contratante, praticando produtividade adequada 
aos serviços, além de fornecer produtos, equipamentos e maquinários de primeira qualidade 
durante todo período de vigência contratual conforme Termo de referência e Anexos do Edital. 

6.4.2. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada manterá no seu quadro, funcionários 
em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser 
estabelecido pela contratante, praticando a produtividade adequada aos serviços e respeitada a 
carga máxima individual estabelecida na Consolidação das Leis Trabalhistas de 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais. 

6.4.3. Devendo os serviços serem prestados de formas e horários a não prejudicar as atividades 
normais do ambiente de trabalho. Os serviços deverão obedecer o cronograma preestabelecido 
de forma a serem executados, diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente. 

6.4.4. O Termo de Referência contemplará a metragem discriminada do objeto a ser contratado 
especificando em consonância com a IN 05/2017, sendo observado as alterações existentes 
adequadas a região. 

6.4.5. Realização dos serviços; 
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6.4.6. As áreas consideradas para cada tipo de serviço correspondem às quantidades obtidas da 
projeção horizontal de cada ambiente, isto é, as áreas de planta baixa. Para reforçar esse 
conceito, a área a ser quantificada é a de piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, 
portas, divisórias, divisórias com vidros e afins, cujos serviços estão contemplados nos itens 
correspondentes a limpeza dos pisos; 

6.4.7. Na aferição da metragem foram consideradas as áreas de planta baixa, cuja metragem 
corresponde à quantidade obtida na projeção horizontal de cada ambiente. Para tanto, foi 
quantificada a área do piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, portas, divisórias, 
divisórias com vidro e afins, cujos serviços incidentes estão contemplados nos itens 
correspondentes à limpeza dos pisos; 

6.4.8. Para fins deste Termo de Referência, foi definido como unidade de medida o “metro 
quadrado por mês (m²/mês), e descrito no quadro abaixo: 

6.4.9. As áreas sobre as quais serão realizados os serviços estão estabelecidas no quadro abaixo; 

  

NO TERMO DE REFERÊNCIA Item 16 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES - Subitem 
16.1.46: 

ONDE SE LÊ: 

16.1.46. Apresentar Licença da Vigilância Sanitária vigente na época do certame para o objeto 
deste. 

  

LEIA-SE: 

16.1.46. O licitante vencedor, deverá apresentar Licença da Vigilância Sanitária no ato da 
contratação, devidamente vigente.  

 

Excluir do Termo de Referência os subitens 16.6.11. e 16.6.12. conforme abaixo: 

  

16.6.11.A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS poderá coletar, 
uma vez por mês e quando entender necessário, sempre na presença do preposto ou do 
supervisor da Contratada, amostras de saneantes domissanitários para análises laboratoriais, 
que deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados, lacrados e assinados 
pelas partes; 

16.6.12. Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Agência 
de Vigilância Sanitária, devendo deles constar, obrigatoriamente, os resultados da análise 
química da amostra analisada, além do resultado dos ensaios de biodegradabilidade; 

 

Fica remarcada a abertura do certame para o dia 07 de outubro de 2020, às 10h00min (horário de 
Brasília - DF), através do site www.comprasnet.gov.br, permanecendo os demais itens e anexos do 
edital inalterados. 

 
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de Apoio, através do telefone  
(69) 3212-9266, ou no endereço sito a Av. Farquar, s/n - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás  novos – 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2º andar – Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470. 
 
 

Porto Velho, 17 de setembro de 2020. 
 
ROGÉRIO PEREIRA SANTANA 
Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO Mat. 
300109135 


