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Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP
  

DESPACHO

De: SUGESP-GCOM

Para: SUPEL-GAMA

Processo Nº:  0042.437428/2019-36

Assunto: Resposta aos pedidos de esclarecimento

 

Senhor Pregoeiro,

 

 

Em atendimento aos pedidos de esclarecimento  das empresas Arauna  (0013573649) e
Pedido de ajustes -Absoluta (0013576316) esclarecemos a seguir:

 

Empresa ARAUNA: 

O lote 3 possui contratação de 609 m², porém no item 3.2 do TR diz que o lote 3 possui
área Total de 700m² , veja:

“LOTE III Ordem Endereço DESCRIÇÃO Metragem Quadrada Periodicidade Qtd G TUDO AQUI –
ROLIM DE MOURA Av: 25 de Agosto, nº 5115 Pisos frio 600 Mês 12 Banheiros 9 TOTAL LOTE III 700
M²”

 

RESPOSTA: A metragem à ser elaborado o serviço é de 609 m2, porém conforme
orientação encaminhado pela SUPEL através do Despacho SUPEL-GAMA 0011065533, as metragens
foram arredondadas, pois segundo informações do pregoeiro  o sistema comprasnet não aceita número
fracionado, diante disto é necessário que se faça o arredondamento da metragem de cada item. Assim os
serviços prestados para Rolim de Moura será necessário apenas 1 (um) servente.

 

OBS: Demais ques�onamento da empresa, será respondido pela SUPEL.

 

 

Empresa Absoluta:

 

1. Ao analisarmos o edital, observamos que as áreas "metragens" em diversos locais, são
menores que a legislação que trata do valor em metro quadrado. No caso em questão a administração
não AJUSTOU as áreas nem o ORÇAMENTO com base instrução normava 05/2017, observa-se que:
Quando a área for INFERIOR a produvidade mínima, a área DEVE ser ajustada para o TAMANHO da
PRODUTIVDADE MINÍMA, consequentemente o valor orçado deve ser alterado.
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Como exemplo citamos a unidade: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RUA PADRE
ANGELO, PORTO VELHO - RO, TAMANHO TOTAL 150. Como ulizar 01 (servente) de limpeza trabalhando
em horário comercial no local, se o tamanho é quase 06 (seis) vezes inferior a produvidade mínima, ou a
administração vai aceitar que o local seja limpo uma vez a cada 06 (seis) dias?

Desta forma, solicitamos AJUSTES URGENTES, tanto nas metragens em locais que possuem
tamanho inferior as produ�vidades mínimas como também no ORÇAMENTO de todas as unidades do
objeto contratual.

 RESPOSTA: A Metragem informada está em conformidade com o tamanho da área a ser
executado o serviço, sendo disponibilizado para o local 1 (um) servente para tal função.

 

2. Com o advento da instrução norma�va 05/2017, foi inserido o CUSTO COM AS FÉRIAS
do profissional SUBSTITUTO, nos valores orçados pela administração, não estão inseridos o custo das
férias do profissional subs�tuto, que no caso, seria 1/12 avos das férias do posto permanente. 

 

RESPOSTA: O ques�onamento deverá ser respondido pela SUPEL

 

3. Na mesma questão, também solicitamos que todos os itens sejam AJUSTADOS, com
base na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020, pois observamos que os valores orçados pela
administração ainda estão u�lizando o CADERNO TÉCNICO DE 2019, caderno técnico que se encontra
com vigência expirada. 

 

RESPOSTA: O ques�onamento deverá ser respondido pela SUPEL

 

 

Respondido os pedidos de esclarecimento, encaminhamos o referido processo para seguir
com os tramites processuais.

 

Atenciosamente,

 

 

Rosane Paz de Mendonça Fon
Gerente de Compras/SUGESP

Matrícula: 300137343

Documento assinado eletronicamente por Rosane Paz de Mendonça Fon, Gerente, em 17/09/2020,
às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0013584443 e o código CRC 0828F030.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0042.437428/2019-36 SEI nº 0013584443

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP
  

DESPACHO

De: SUGESP-GCOM

Para: SUPEL-GAMA

Processo Nº:  0042.437428/2019-36

Assunto: Resposta pedido de Esclarecimento

 

 

Senhor Pregoeiro,

 

1º - É obrigatório a  inserção da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS junto com a PROPOSTA DE
PREÇOS quando for cadastrada a proposta no sistema compras net? 

 

RESPOSTA: Sim, está explicito no Edital item 11 - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

 

11.5.1.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS E A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (ANEXO III DO TERMO
DE REFERENCIA) DEVEM SER ENVIADAS JUNTAS E ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS PELO
PREGOEIRO, NO PRAZO DE 120 MINUTOS, a contar da convocação deverão conter:[...].

OBS: Ques�onamento respondido através do Despacho SUGESP-GCOM 0012655613

 

2º O cadastramento no compras net no edital menciona menor preço por lote mas não especifica
se o valor final para cadastrar no site é mensal ou anual? qual será o adotado?

 

RESPOSTA? Os valores analisados é o valor final do contrato ou seja valor anual 

 

OBS: Ques�onamento respondido através do Despacho SUGESP-GCOM 0012655613

 

3º conforme esta no compras net agora o cadastro do valor e 1 so pelo lote todo: exemplo lote 01
- 54030 m2 - esse valor unitario a ser colocado e ql?? pq cada área é um valor de metro quadrado diferente,
neste caso vai ser 1 valor so pra tudo? e como será o devido calculo para chegar a este valor unitario ?

 

RESPOSTA: Ques�onamento referente ao sistema comprasnet, solicitamos ao pregoeiro orientar a
empresa.

 

OBS: Ques�onamento respondido através do Despacho SUGESP-GCOM 0012655613
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4º item 8.1 diz que a equipe mínima a ser contratada de profissionais será de 50 serventes e 1
encarregado, Mas se atribuirmos a contratação do mínimo possível de serventes para a área a ser contratada ela
ultrapassa essa quan�dade, conforme planilha

RESPOSTA: O referido quadro elaborado pela empresa foi adotado um quan�ta�vo de 21 serventes
para a limpeza  face interna das fachadas envidraçadas. Da forma que foi elaborado com 21 serventes para limpar
os 8.000 m2 em 1 (um) único dia, surge o ques�onamento quanto os outros 29 (vinte e nove) dias o que seriam
feitos com esses serventes, seria uma contratação de diária e não uma contratação con�nuada? A periodicidade é
quinzenal conforme informado no Termo de Referência:

Item 5.3.33. Limpar todos os vidros (face interna), aplicando produtos an� - embaçantes.

a) A periodicidade prevista para a limpeza das Fachadas Envidraçadas ("Esquadrias envidraçadas"- face interna)
é quinzenal.

A limpeza das Fachadas envidraçadas (face interna) não será feita em um único dia, ela deverá ser
concluída quinzenalmente. Assim concluímos que:

 

8.000m2 / 15 dias = 533 m2 , o que corresponde a 2 serventes com folga em relação a metragem, já
que seria 300 m2 a 380 m2.

 

Seriam assim 2 serventes para limpar por dia 533 m2 , e a cada 15 dias o total de 8.000 m2 estariam
limpos, ficando a empresa encarregada de elaborar o cronograma de limpeza por local.

 

5º NO ANEXP IV - a relação de material de trabalho / EPI / acessórios e equipamentos nem tem
qual será a qtd de meses de depreciação (VIDA UTIL) por item, por favor  nos forneça qual será a vida ú�l
u�lizada nesta licitação!!???  exemplo  ASPIRADOR - DEPRECIAÇÃO - 60 MESES BALDE - DEPRECIAÇÃO - 3 MESES.

RESPOSTA: A relação de materiais compostos no Termo de referência foi elaborado com es�ma�vas
u�lizado no contrato anterior, a depreciação de material é muito rela�vo, conforme o uso e sua finalidade.

OBS: Ques�onamento respondido através do Despacho SUGESP-GCOM 0012655613

 

6º NO ANEXO IV - LOTE I - cita que as quan�dades dos materiais são para cálculos de valores
mensais, ja no LOTE II E III, so cita a quan�dade, não diz se a quan�dade é mensal ou anual? por favor detalhar
como será para o correto cálculo nas Planilhas de Custos!

RESPOSTA: Favor considerar o mesmo período para todos os lotes

 

7º CONFORME mencionado no item 5.2 refere-se ao ponto eletrônico que será disponibilizado 01 -
Frota Única e 01 SUGESP, este ponto eletrônico designado para esses endereços pode ser subs�tuído pelo
sistema em que nossa empresa adota que é de PONTO DIGITAL ONLINE , feito por APP/MOBILE???  

E esse custo com ponto eletrônico,deverá ser inserido na planilha módulo 5 insumos diversos?  

RESPOSTA: A contratante disponibiliza o ponto, desta forma caso a empresa tenho o seu próprio
sistema poderá u�lizar, porém sem ônus para a contratante.

OBS: Ques�onamento respondido através do Despacho SUGESP-GCOM 0012655613

 

8º NO ITEM 3.4 do edital refere-se que será necessário 10 SERVENTES P/ BANHEIROS, essa
quan�dade será somente para LOTE 1 ?? esses serventes terão adicional de insalubridade? se �ver qual o
percentual %?

RESPOSTA:  Deverá seguir as normas da  IN 05/2017/MPOG. A quan�dade dos 10 serventes no lote
1 foi inclusive mencionada pela empresa em seu 4º ques�onamento no quadro elaborado.  No Termo de
Referência - Lotes e quan�ta�vos de banheiros - Logo deve-se levar em conta os colaboradores que estarão apto
para as devidas funções a serem realizados e executados pela contratante. 

9º no LOTE II, pela metragem da área  e com a  produ�vidade máxima, será necessário então 4
serventes s/ ins e 1 c/ insalubridade para banheiro?
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RESPOSTA: Deverá seguir as normas da  IN 05/2017/MPOG

Lote II Tudo Aqui Porto Velho

Ordem Endereço DESCRIÇÃO Metragem
Quadrada Periodicidade Qtd

E TUDO AQUI/PORTO VELHO SHOPPING Av: Rio Madeira, 1º
piso, Flodoaldo Pontes Pinto

 
Pisos frio

 
600 Mês 12

 Total M²           600   

F TUDO AQUI- AVENIDA :SETE DE SETEMBRO nº 830, Centro
Piso frio 4.000

Mês  
Banheiros 200

 Total M²  5.000   

TOTAL LOTE II       5.000 M2

  Obs: as metragens foram arredondadas conforme orientação do Despacho SUPEL-GAMA 0011065533
 

E - Não possuí banheiro pois sua localização é no Porto Velho Shopping.

F - Metragem de 200 m2  área do banheiro + 4.000 m2 Piso frio - Tudo Aqui Sete de Setembro 2
(dois) servente sendo 1 (um)  des�nado para lavagem dos banheiros, desnecessário 1 (um) servente
exclusivamente para banheiro.

 

10º no LOTE III -  pela metragem da área  e com a produ�vidade máxima, será necessário somente
1 serventes c/ insalubridade para área interna e  banheiro?

RESPOSTA: Deverá seguir as normas regidas para tal função  IN 05/2017/MPOG. No Termo de
Referência - Lotes e quan�ta�vos de banheiros - Logo deve-se levar em conta os colaboradores que estarão apto
para as devidas funções a serem realizados e executados pela contratante.

11º no edital menciona a necessidade de 1 encarregado, esse encarregado será para somente o
LOTE I?

RESPOSTA: Sim, devido a quan�dade de servente para a execução de serviço.

 

12º REF OS MATERIAIS DO ANEXO IV: para o correto dimensionamento dos valores em planilha de
composição de custos por favor especificar se os valores mensais dos materiais , deverá ser divididos pela
quan�dade de serventes do lote:

exemplo LOTE I - MATERIAL TRABALHO

VALOR MENSAL DE TODOS OS ITENS R$  1000,00

DIVIDIR PELA QUANTIDADE DE SERVENTES= R$  1000,00 / 66 = R$ 15,15 (R$ 15,15 É O VALOR A
SER COLOCADO NA PLANILHA DE CUSTOS)??

esta correto este raciocínio para dimensionamento na planilha?

RESPOSTA: Não, a planilha de custo possuí módulos para ser preenchidos de acordo com cada
especificação.

Exemplo:

 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR R$
A Salário Base  
B Adicional de periculosidade  
C Adicional de insalubridade  
D Adicional noturno  
E Adicional de Hora noturna reduzida  
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Total da Remuneração  

 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
 

[..]
 
 

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
 

[...]
 

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE
 

[...]

 

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS  
 

5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A UNIFORMES  
B MATERIAIS  
C EQUIPAMENTOS  
D OUTROS (ESPECIFICAR)  

TOTAL
  

 
OBS: Sugerimos solicitar auxilio ao contador para o correto preenchimento.

 

Respondido os pedidos de esclarecimento, encaminhamos o referido processo para seguir com os
tramites processuais.

 

Atenciosamente,

 

 

Rosane Paz de Mendonça Fon
Gerente de Compras/SUGESP

Matrícula: 300137343

Documento assinado eletronicamente por Rosane Paz de Mendonça Fon, Gerente, em 17/09/2020, às 13:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0013587932 e o código CRC D3AEA464.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0042.437428/2019-36 SEI nº 0013587932

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação GAMA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO     71/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042.437428/2019-36 

Assunto: Resposta ao pedido de Esclarecimento 

 

Senhor (a) Licitante,  

 

Pergunta – Despacho Sugesp - 0013584443 

3.Na mesma questão, também solicitamos que todos os itens sejam AJUSTADOS, com 
base na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020, pois observamos que os valores 
orçados pela administração ainda estão utilizando o CADERNO TÉCNICO DE 2019, caderno 
técnico que se encontra com vigência expirada. 

 

Resposta da Supel: Ficam mantidos os valores orçados pela Supel, tendo em vista que antes 
da assinatura do contrato será aplicada a Convenção Coletiva atualizada. 

 

Prevalecem inalteradas as demais cláusulas do edital, em atendimento ao art. 20 do 
Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica 
subsidiariamente a modalidade Pregão, fica mantido o prazo inicialmente estabelecido, 
conforme abaixo: DATA DE ABERTURA: 21 de setembro de 2020, às 09h00 min. (HORÁRIO 
DE BRASÍLIA – DF). 

 

 Porto Velho, 18 de setembro de 2020. 

 

  

 

 


