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ESCLARECIMENTO 4 

 

PROCESSO Nº 077/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços constantes 

do Plano de Manutenção Civil da CEAGESP- Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA.   

 

 

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

respostas: 

 

Questionamento 1:  As jornadas solicitadas na planilha de composição do preço em 

diversas categorias ferem a carga horária permitida pela CLT, são acima das 220 

horas/mês. (Artigo 58) A jornada de 2ª a domingo não são permitidas, em caso de dúvida 

seria prudente a comissão consultar o Ministério do trabalho, encaminhando a planilha 

constante no Edital PE 015/2019 para a verificação das irregularidades. Se não tivermos 

parâmetros legais para a montagem da proposta não existirão preços que espelhem a 

solicitação e ou comparativo entre empresas participantes. 

 

Resposta (SEANC): Consta nas Planilhas de Custo dos Postos, bem como no quadro 

resumo que os postos de trabalho são de 40 horas semanais, atendendo plenamente o 

previsto na legislação. Quanto ao "quadro horário" de 2ª a domingo, o mesmo espelha o 

período onde haverá atividades, com revezamento entre a mão de obra dos postos. 

 

Questionamento 2: A digníssima comissão não está confundindo posto de trabalho com 

número de colaborador? 

 

Resposta (DEMAN): Consta nas Planilhas de Custo dos Postos, bem como no quadro 

resumo que os postos de trabalho são de 40 horas semanais, atendendo plenamente o 

previsto na legislação. Quanto ao "quadro horário" de 2ª a domingo, o mesmo espelha o 

período onde haverá atividades, com revezamento entre a mão de obra dos postos. 
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Questionamento 3: Canteiro de serviço – será fornecido espaço físico ou a empresa 

deverá prever locação de container? 

 

Resposta (DEMAN): Será fornecido espaço físico para a empresa. 

 

Questionamento 4: Diante do processo em referência, solicito a disponibilização das 

planilhas no formato em Excel. 

 

Resposta: Conforme Esclarecimento 2, publicado em 10/06/2019: Caso o licitante seja 

classificado em primeiro lugar e tenha dificuldade na elaboração da planilha, poderá 

solicitar, que a Seção de Custos disponibilizará. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

SP, 13/06/2019. 

 

 
Fernanda Carreiro O. da Silva 
Pregoeira 


