
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA ik QUESTIONAMENTO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 	N° 252/2021/DL/PMD 

PREGÃO PRESENCIAL 	 N° 01/2021 

LICITANTE INTERESSADA: 
	

EPPO SANEAMENTO AMBIENTASL E OBRAS LTDA 

Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 01.059.631/0001-49 

Com sede em ITU - SP 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto no PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

instrumento convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio 

desta, apresentar RESPOSTA, o que o faz, na sequência dos questionamentos apresentados, como 

segue: 

1. No primeiro pedido de esclarecimento a licitante interessada aponta o disposto no item 9.2, onde resta 

claro a necessidade de atendimento aos quantitativos mimos expressos na planilha apresentada nos 

autos, bem como a necessidade de apresentação de toda a composição de preço/ planilha de 

formação de custos, conforme o modelo do apêndice A. sendo assim, prima pela disponibilidade 

da mesma em formato  Excel,  

Em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento, temos a informar que na republicação já 

constará o modelo do Apêndice A para todas as licitantes interessadas. 

2. Para as questões,2 e 3 que tratam da atualização da planilha de composição de preços/APÊNDICE A, 

temos a esclarecer que o processo encontra-se suspenso para adequações técnicas, nestas inclusas as 

atualizações de planilhas em detrimento, principalmente aos pedidos de esclarecimento da licitante em 

comento. 

3. Para as questões 4 e 5, que se referem ao adicional de insalubridade, para os serviços de limpeza de 

boca de lobo, grelhas e caixas coletoras e os serviços de recolhimento de animais mortos , 

respectivamente, temos a esclarecer que, por mais que a  NR  15 tenha como índice 40% do salário 

minimo vigente, temos a esclarecer 'a EPPO SANEAMENTO AMBIENTASL E OBRAS LTDA, que 

Dourados, conforme expresso no Termo de Referencia, item esta adstrito à Convenc5o Coletiva de 

Trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul do ano em exercício, número de registro no MTE: MS000049/202,1 

data de registro no MTE: 25/02/2021, PROCESSO ne 10170.100163/2021-26, com protocolo em 25/02/2021, e a 

autenticidade no endereço 	http://www3.mte.gov.br/ , onde fazem parte os sindicatos: 

1.SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE MS, CNPJ n. 
33.089.590/0001-20, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DANIEL DA 
SILVA AMADO FELICIO; 
E 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

2.SINDICATO TRAB EMPR CONSERVACAO ASSEIO DOURADOS MS, CNPJ n. 
00.360.472/0001-55, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CICERO 
AMARO DA SILVA; 

A presente Convenção, prega em seu artigo nono, os 20% questionados, senão vejamos: 

"Adicional de Insalubridade 
CLAUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
Aos empregados que exercem suas atividades em áreas insalubres será devido o 
pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo nacional 
de acordo com o percentual definido pelo grau apurado na classificação da atividade 
insalubre. 
Parágrafo Primeiro: Será assegurada a percepção de adicional de insalubridade em 
grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), para os empregados que 
trabalharem especificamente em limpeza de ruas e avenidas administradas pelo poder 
público—  CB°  5142-15." 

Como se não bastasse, vide o disposto no item 6.1.6.8 da minuta do Contrato, ANEXO V do Edital: 

6.1.6.8. A Contratada deverá remunerar os funcionários de acordo com o salário e demais 
benefícios constantes na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados 
nas Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Mato Grosso do Sul de 2021; 

Por todo o acima exposto e justificado, entendemos estar esclarecidos todos os questionamentos da 

licitante interessada. 

DOURADOS-MS, 19 de novembro de 2021 

ROMUALDO 	 ADO JUNIOR 

Secreteri 	 e  Serviços Urbanos  
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