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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E/OU AUTORIDADE SUPERIOR 

COMPETENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021 

 
 

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.192.414/0001-09, endereço eletrônico: 

“<orcamento@costaoesteserv.com.br>”, com sede a Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901, 

centro, cidade e Comarca de Toledo/PR, CEP: 85.900-180, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Senhoria, solicitar ESCLARECIMENTO. 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

01)  Qual a atual prestadora dos serviços? 
 

02)  O termo de referência cita serviços como, regar plantas, flores com 
caminhão pipa. Perguntamos, a água a ser utilizada, os custos serão por 
conta da empresa contratada? Existe algum ponto para realizar a captação 
dessa água? 
 

03)  NO item 7.2 do termo de referência alínea I.2.a, cita que haverá serviços em 
domingos e feriados. Deverá a licitante seguir a quantidade de horas extras 
descritas nas planilhas de custo? Ou poderá a empresa retirar tais valores e 
adotar banco de horas/compensação? 
 

04)  No apêndice A, para os serviços de varrição manual constam: (2,1 motorista 
Diurno e 2 motoristas noturno) e no termo de referência, item I.5.1 alínea “c” 
constam: (1,1 motorista Diurno e 1 motorista noturno). Perguntamos, qual a 
quantidade correta de motoristas que deverão ser considerados? 

 

 
05)  Para o serviço de recolha de animais, no posto de Motorista II, para calcular 

a gratificação e demais benefícios, o coeficiente está a quantidade de 1,10 
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e para os demais itens acima, (Remuneração, insalubridade etc.) estão com 
coeficiente 1. Qual a quantidade correta a ser considerada? 
 

06)  No quadro do apêndice A4, o posto de motorista está com uma quantidade 
total de 12 postos, porém no detalhamento por tipo de serviço, a soma total 
é de 14 postos. Poderia informar qual a quantidade correta de motoristas e 
para quais serviços serão direcionados? 
 

07)  Conforme respondido em esclarecimento anterior, sobre o DSR, 
exemplificada metodologia de cálculo, porém não há como chegar nos 
valores citados nas planilhas de custo. Poderia detalhar o cálculo? Visto que 
a licitante deverá adotar esse critério. 
 

08)  Visto que no mês de janeiro haverá dissídio da nova CCT SEAC/MS. A 
empresa vencedora terá direito a repactuação dos valores? Poderia 
esclarecer como serão as tratativas quanto a esses custos? 
 

09)  No apêndice A3, no item ferramentas constam 5 equipes, porém são 06 
auxiliares de serviços gerais, poderia esclarecer essa divergência de 
funcionários x equipe? 
 

10)  No serviço de poda de árvores, para o posto de motorista: Está com a 
quantidade de 3,10 funcionários, porém para (Horas extras e DSR) está 
apenas a quantidade de 0,10 funcionários. Poderia esclarecer a metodologia 
utilizada para não contabilizar os 3,10 funcionários para todos os itens? Visto 
que para as demais funções as quantidades são as mesmas. 
 

11)  Em todas as planilhas de custo, o adicional de insalubridade está com valor 
de R$ 221,00. Poderia esclarecer qual a base de cálculo desse adicional? 
Visto que tal adicional é calculado sobre o salário-mínimo nacional. 
 
 

 

Toledo/PR, 14 de dezembro de 2021 

 

 

 

Viviane Patrícia Kothe 
Departamento Comercial 

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 
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