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ESCLARECIMENTO 2 
 
 

PROCESSO Nº 054/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 

 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, 

conservação, higienização e de apoio operacional, com fornecimento de 

materiais/equipamentos e mão de obra, visando atender as necessidades dos Entrepostos 

de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, conforme especificações 

constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

 
Segue pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante, e as respectivas 

respostas : 

 

Perguntas: 

1 - Há previsão no termo de referência de trabalho aos feriados quando dispõe o 
seguinte: 

 “4.1. Distribuição dos Postos e Turnos de Serviços 

(...) 

4.1.2. Todos os postos de trabalho terão funcionamento normal aos feriados.” 

Obviamente a inclusão desta cláusula no termo de referência causa automática 
obrigação da contratada em manter seus colaboradores em feriados com 
pagamento de horas extraordinárias.  
 
Em vista disso, questionamos de qual a forma desta ADMINISTRAÇÃO incluiu as 
horas extras na composição dos custos uma vez que não há referência no ANEXO 
II, sendo certo que tal informação é crucial e tem impacto direto na cláusula 16 que 
dispõe: 

16.  AVALIAÇÃO DO CUSTO 

 16.1. O custo estimado, por lote único, da presente contratação é de: 

LOTE ÚNICO 
ENTREPOSTOS VALOR MENSAL R$ VALOR ANUAL R$ 
Guaratinguetá 5.866,83 70.401,96 
Piracicaba 23.154,24 277.850,88 
São José dos Campos 37.447,15 449.365,80 
Sorocaba 70.905,82 850.869,84 

TOTAL 137.374,04 1.648.488,48 
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2 – Fazendo a análise de vosso edital surgiram as seguintes dúvidas: 

Item 5.2.1.1. Diariamente e sempre que solicitado: 

a. Varrer, limpar e depositar em containeres/caçambas apropriados, dos resíduos 
provenientes da comercialização; 

Por quem será providenciado esses equipamentos em destaque? 

 3 - Para cada localidade deverá ser designado um posto de líder, ou apenas um supervisor 
será suficiente para este contrato? 

 4 - As vistorias são obrigatórias conforme o Item 1.7 ou facultativa conforme Anexo V? 

 
 
Respostas: 
 
1 -  Informo que para elaboração das planilhas de custos seguimos as previsões constantes 
na com a legislação e orientações que regulamentam a terceirização no âmbito do Governo 
Federal, em específico para o assunto a Instrução Normativa nº 05/2017 em seu ANEXO V - 
item 2.6,  subitem d.1.3, o qual dispõe: "adoção da unidade de medida por postos de 
trabalho ou horas de serviço, admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo 
do horário de expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de 
adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato convocatório." 
 
Desta forma, a cobertura das horas relativas aos feriados está prevista no item 4.2 da 
Planilha Custo e Formação de Preços, item  A, sob descrição "COBERTURA DE 
FERIADOS". 
 
 
2 – Os recursos mínimos de materiais, máquinas, equipamentos e utensílios a serem 
disponibilizados para os serviços estão previstos nos itens  8, 9.2 e 9.3 do Anexo I do Edital  
 
3 –   a) O posto de líder de limpeza somente para o entreposto de São José dos Campos, 
conforme item 9.1 do Anexo I do Edital; 
         b) O posto de encarregado de limpeza  somente para o entreposto de Sorocaba, 
conforme item 9.1 do Anexo I do Edital;  
         c) Em relação ao SUPERVISOR, deverá atender ao contido no item 14.7 do Anexo I 
do Edital. 
 
4 -  Vide Esclarecimento 1, já publicado no Portal Comprasnet. 
 
 
 
SP, 06/11/2018.  
 
 
Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 


