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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA iek QUESTIONAMENTO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 	N° 252/2021/DL/PMD 
PREGÃO PRESENCIAL 	 N° 01/2021 

LICITANTE INTERESSADA: 
	

BASE 5 SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ n° 22.455.387/0001-03, 
Rio Claro/S 

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 a 
instrumento convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio 
desta, apresentar RESPOSTA, o que o faz, na sequência dos questionamentos apresentados. 

NA OPORTUIDADE, insta informar que o processo de licitação em comento encontra-se suspenso 
para adequações, e alguns dos questionamentos já serão objetos de alteração. 

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  Maximo  do Orgão  sera  ajustado para suportar esses 02 (dois) 
funcionários NÃO ORÇADOS pela Administração? 

RESPOSTA: Identificada a necessidade de adequação conforme sobredito, insta informar a 
Licitante Interessada que os novos quantitativos estarão previstos de forma concomitante, tanto na 
planilha como no Termo de Referência. 

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  Maximo  do Orgão será ajustado para suportar esses 05 (cinco) 

funcionários a mais NÃO ORÇADOS pela Administração? 

RESPOSTA: Identificada a necessidade de adequação conforme sobredito, insta informar a 

Licitante Interessada que os novos quantitativos estarão previstos, tanto na planilha como no 

Termo de Referência, sendo: 

• Motorista diurno (transporte) 	0,1 

• Auxiliar de Serviços Gerais Diurno 1,0 

3) 	Para atendimento à Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas licitantes deverão 
orçar os Benefícios de Refeição e Beneficio Social Apoio Familiar para o Gestor de Contrato e o 

Técnico de Segurança do Trabalho? 
3.1  Goo°  poo- itivo, o valor MaXIET10 CIO Orgao  sera  ajustaao para suportar os custos dos beneticios 
de Refeição e Beneficio Social Apoio Familiar para o Gestor de Contrato e o Técnico de 
Segurança do Trabalho NÃO ORÇADOS pela Administração? 

RESPOSTA: Sim, as devidas adequações serão realizadas no Apêndice A, incluindo os benefícios 
a estes funcionários, readequando o valor global dos serviços a serem contratados, sendo u 
das razões que em ensejaram a suspenção dos autos para adequações. 
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4. Para atendimento á 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? 

RESPOSTA: Sim, as devidas adequações serão realizadas no Apêndice A, readequando o valor 
global dos serviços a serem contratados, ou seja, para o presente ano, o Salário Mínimo Nacional 
é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), devendo para fins de cálculo de insalubridade ser 
considerado os 20% (vinte porcento) que equivalem a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). 0 
referido valor já foi adequado na planilha a ser republicada. 

5. Para atendimento ao Apêndice A4 do Anexo Ill, as empresas licitantes deverão orçar às 18 
(dezoito) Caçamba Estacionária Tipo  Brooks  5m3, conforme já mencionado neste documento? 
5.1. Caso positivo, o valor  Maximo  do Órgão  sera  ajustado para suportar os custos das 18 
(dezoito) Caçamba Estacionária Tipo  Brooks  5m3  NÃO ORÇADOS pela Administração? 

RESPOSTA: Sim, para a republicação, as devidas adequações serão realizadas no Apêndice A, 
incluindo o custo das referidas caçambas, readequando o valor global dos serviços a serem 
contratados. 

Por todo o acima exposto, considerado e justificado, entendemos estarem esclarecidos todos os 
questionamentos da licitante interessada. 

DOURADOS-MS, 21 de dezembro de 2021 
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