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Dourados, 13 de dezembro de 2021 

 

 

AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO ENCARREGADO DO EDITAL DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS 

 

Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal. 

Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás 

 

 

Ref.: CONSULTA E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 01/2021 – CLÁUSULA 24.2. 

 

 

 

BASE 5 SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 22.455.387/0001-03, com sede à Rua 28, nº 2.722, sala 283, Rio Claro/SP, vem, por seu 

representante legal infra-assinado, com fundamento no item 24.2 do ato convocatório, 

formalizar consulta para obtenção de esclarecimentos acerca da participação na licitação 

indicada em epígrafe, nos termos a seguir expostos: 

 

Publicou a Municipalidade de Dourados o Edital de Pregão em epigrafe, 

almejando a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

limpeza e conservação de vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos” da 

cidade. 

O Edital é acompanhado de diversos anexos, dentre eles o Termo de 

Referência e a Planilha de Composição de Preços Unitários. 
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O Termo de Referência possui função similar ao Projeto Básico, definido 

pela Lei de Licitações nos seguintes termos: 

 

Art. 6º - Para os fins desta Lei, considera-se:  

 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos 

(...). 

 

 

As determinações e especificações técnicas nele contido, são 

absolutamente fundamentais para a formulação de proposta e para a própria 

execução do serviço. 

 

Não se pode permitir “margem de interpretação” pelas proponentes, sob 

pena de haver propostas que partirão de pressupostos distintos, maculando a competição, 

que deve ser realizada nas mesmas condições para todas as licitantes, sob pena de 

infringência ao princípio da isonomia; 

 

A importância do Termo de Referência demanda que ele seja redigido com 

toda a prudência, uma vez que as falhas em seu conteúdo poderão trazer consequências 

danosas para a disputa do certame, seja restringindo a competitividade, seja permitindo a 

participação de empresas sem a qualificação necessária para a prestação do serviço, ou, 

pior, gerando impactos negativos na contratação realizada. 

 

No presente caso, FORAM VISLUMBRADAS INCONSISTÊNCIAS 

ENTRE O TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

PREÇOS UNITÁRIOS. 
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Essas incompatibilidades, que serão indicadas abaixo, deverão ser 

sanadas, sob pena de impossibilitar os licitantes de formular proposta. Senão vejamos: 

 

ITEM TR 
PLANILHA DE 

CUSTOS 
ITEM 

V – Coleta Manual e 
Mecanizada com Transporte 

de Entulho, Terra e 

Materiais Correlatos 

Estão previstos 02 (dois) Serviços 

Gerais Noturnos 
Não há previsão 

Anexo III, 
Apêndice A3, 

Item 5.0 

Item VII – Recolhimento de 

Animais Mortos em Vias e 

Logradouros Públicos 

Estão previstos 06 (seis) Auxiliares 

Serviços Gerais Diurnos 

Foi considerado apenas 

01 (um) Auxiliar 

Serviços Gerais Diurno 

Anexo III, 

Apêndice A3, 

Item 7.0 

Item 7.6.3 

Segundo a Convenção Coletiva de 

Trabalho mencionada no Item 
7.6.3, esses benefícios deverão ser 

oferecidos a TODOS os 

profissionais. 

Não foram observados 

os Custos dos Benefícios 

de Refeição e Benefício 
Social Apoio Familiar 

para os Gestor de 

Contrato e Técnico de 

Segurança do Trabalho 

Anexo III, 
Apêndice A3 

Item 7.6.3 

A insalubridade preconizada pela 

Convenção Coletiva de Trabalho 

mencionada no Item 7.6.3 do 

Termo de Referência, é de 20% 

incidente sobre o Salário-Mínimo 

Federal que é de R$1.100,00 

(Cláusula Nona, Parágrafo Primeiro 

da CCT), ou seja, o valor da 

Insalubridade será de R$220,00. 

Valor para Insalubridade 

de R$221,001 

Anexo III, 

Apêndice A3 

 

Por fim, outro ponto a ser esclarecido é o da Caçamba Estacionária. 

 

Na Planilha de Recurso do Apêndice A4 do Anexo III – Termo de 

Referência, constam 18 (dezoito) Caçamba Estacionária Tipo Brooks 5m³. Ocorre que, 

essas Caçambas não constam Anexo III, Apêndice A3 (Planilha de Composição de Preços 

Unitários), tampouco consta no Termo de Referência.   

 

 
1 Apesar de pequeno o valor unitário e o baixo impacto no valor global, a preocupação é de que poderá causar confusão 

no julgamento das propostas, levando os técnicos a inabilitarem propostas que apresentarem os valores corretos. 
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Tal situação causa confusão, uma vez que os licitantes não sabem se 

devem ou não orçar tais caçambas. 

 

Enfim, por todos os motivos já expostos, as informações entre o Edital e 

seus anexos deve guardar relação e estarem em perfeita harmonia, sob pena de violar os 

princípios da isonomia, economicidade e julgamento objetivo. 

 

Por essa razão, faz-se necessário o presente pedido de esclarecimentos, 

conforme abaixo, a fim de que sejam sanadas as discrepâncias apontadas, sob pena de 

tornar nulo o instrumento convocatório, por não atender às exigências da Lei de Licitações. 

 

Dessa forma, necessário harmonizar as disposições dos anexos do Edital 

e, em complemento, responder as perguntas itenizadas abaixo:  

 

1. Para atendimento do Item V – Coleta Manual e Mecanizada com Transporte de 

Entulho, Terra e Materiais Correlatos, as empresas licitantes deverão orçar os 02 

(dois) Serviços Gerais Noturnos previstos no Termo de Referência? 

1.1. Caso positivo, o valor Máximo do Órgão será ajustado para suportar esses 02 

(dois) funcionários NÃO ORÇADOS pela Administração? 

 

2. Para atendimento ao item VII – Recolhimento de Animais Mortos em Vias e 

Logradouros Públicos, as empresas licitantes deverão orçar esses 06 (seis) 

Auxiliares Serviços Gerais Diurnos previstos no Termo de Referência? 

2.1. Caso positivo, o valor Máximo do Órgão será ajustado para suportar esses 05 

(cinco) funcionários a mais NÃO ORÇADOS pela Administração? 

 

3. Para atendimento à Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas licitantes deverão 

orçar os Benefícios de Refeição e Benefício Social Apoio Familiar para o Gestor de 

Contrato e o Técnico de Segurança do Trabalho? 
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3.1. Caso positivo, o valor Máximo do Órgão será ajustado para suportar os custos 

dos Benefícios de Refeição e Benefício Social Apoio Familiar para o Gestor de 

Contrato e o Técnico de Segurança do Trabalho NÃO ORÇADOS pela 

Administração? 

 

4. Para atendimento à Convenção Coletiva de Trabalho e à Legislação, as empresas 

licitantes deverão orçar a Insalubridade no valor de R$220,00? 

4.1. Caso positivo, o valor Máximo do Órgão será ajustado para corrigir o Valor de 

Insalubridade ORÇADOS pela Administração? 

 

5. Para atendimento ao Apêndice A4 do Anexo III, as empresas licitantes deverão orçar 

às 18 (dezoito) Caçamba Estacionária Tipo Brooks 5m³, conforme já mencionado 

neste documento? 

5.1. Caso positivo, o valor Máximo do Órgão será ajustado para suportar os custos 

das 18 (dezoito) Caçamba Estacionária Tipo Brooks 5m³ NÃO ORÇADOS pela 

Administração? 

 

Deste modo, aguardamos pacientemente o envio de vossa resposta o mais 

breve possível. 

 

Atenciosamente, 

 

 


