
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA À QUESTIONAMENTO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

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

PREGÃO PRESENCIAL 	 N° 01/2021 

LICITANTE INTERESSADA: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, 

CNPJ sob o n° 07.192.414/0001-09, 

TOLEDO/PR 

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, como 

segue: 

1) Qual a atual prestadora dos serviços? 

RESPOSTA: 

Conforme disposto no item 2.3.1 do Estudo Técnico Preliminar, no inciso Ill, temos que estamos 

envidando esforços desde novembro de 2018 para efetuar a contratação em tela, contudo, por motivos 

amplamente divulgados em mídias eletrônicas, jornais, diário oficial e exaustivamente expressos nos 

autos, não logramos êxito e estamos novamente sem contrato, conforme expresso no subitem xiii do 

mesmo inciso Ill, senão vejamos: 

xiii - ...buscou-se um contrato emergencial com dispensa de licitação, contudo, este só 

se efetivou na nova gestão 2021-2024, com contrato por período de 90 dias, encerrado 

em 19/06/2021". 

Portanto, como acima transcrito dos autos, estamos sem contrato com prestadora de serviços, 

realizando os serviços de forma precária, ás nossas expensas, até que se efetive o certame em tela. 

2) 0 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? 

RESPOSTA: 0 fornecimento de água para a realização dos serviços de rega e caminhão pipa, será de 

responsabilidade da Prefeitura/Contratante. 

O endereço para a retirada da água fica aos fundos do terminal do transporte rodoviário de passageiros de 

Dourados — Renato Lemes Soares. Em frente ao Instituto do Meio Ambiente de Dourados —  IMAM.  Na Rua 

Presidente Kenedy, de coordenadas geográficas: 22°13&#39;36.7&quotS 54°47&#39;26.2&quot;W. 
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3) 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? 

RESPOSTA: Como expresso no item 7.6.3, a prestação dos serviços deverá se ater as normas 

trabalhistas que regem a presente contratação, devendo para tanto gerir seus funcionários de forma a 

atender todos os serviços, nunca extrapolando as 220 horas semanais, senão vejamos o inteiro teor (grifo 

nosso): 

7.6.3 A jornada de trabalho  sera  220 (duzentos e vinte) horas/mês por pessoa, conforme Convenção 

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 n° 10170.100163/2021-

26, com protocolo em 25/02/2021, e a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/ 

sistemas/mediador!. 	Distribuídas de segunda-feira a segunda-feira, obedecendo escala de 

revezamento para atender a necessidade do serviço, respeitando os períodos de descanso legal de 

cada trabalhador e as demais disposições da legislação trabalhista vidente não podendo ultrapassar 

as 44 horas semanais por trabalhador. 

4) No apêndice A, para os serviços de varrição manual constam: (2,1 motorista Diurno e 2 motoristas 

noturno) e no termo de referência, item 1.5.1 alínea "c" constam: (1,1 motorista Diurno e 1  motorist'  

noturno). Perguntamos, qual a quantidade correta de motoristas que deverão ser considerados? 

RESPOSTA: Em detrimento ao Vosso questionamento, após revisão da planilha do Apêndice A bem como 

reanalise do necessário para a realização dos serviços que se pretende contratar, houve a devida 

adequação, onde a licitante interessada deverá considerar o disponto no Apendice A, com a devida 

adequação também do Termo de Referencia 

5) 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 e para os demais itens acima, (Remuneração, 

insalubridade  etc.)  estão com coeficiente 1. Qual a quantidade correta a ser considerada? 

RESPOSTA: o quantitativo em comento foi adequado no Apêndice A3, item 7.0. 

6) No quadro do apêndice A4, o posto de motorista está com uma quantidade total de 12 postos, porem 

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? 

RESPOSTA:Em detrimento ao Vosso questionamento, após revisão da planilha do Apêndice A bem como 

reanalise do necessário para a realização dos serviços que se pretende contratar, houve a devida 

adequação, restando concluso que, para fins de elaboração da proposta, a licitante interessada deverá 

considerar os novos quantitativos já devidamente alterados no Termo de Referência e Apêndice A: 
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Para o item questionado, quanto aos serviços que serão relacionados, estão distribuídos na planilha A4, 

como segue: 

7) 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. 

RESPOSTA: Para a Fórmula detalhada do DSR, extrai-se da planilha vinculada com os valores, nas linhas 

11 (DSR diurno) e Linha 12(DSR noturno), e onde não houver DSR noturno, os valores são zerados. 

Senão vejamos: 

Fórmula: 	DSR DIURNO: 

[(2+7):5(6+1O)]  

Onde: 

Linha 2 = Operação Diurna Horas Extras; 

Linha 7 = Operação feriado diurno e horas extras 

Linha 5 = Operação noturna horas extras 

Linha 6 = operação feriado diurno horas normais 

Linha 10 = operação feiras domingos horas normais 

Fórmula: 	DSR NOTURNO: 

[ 5:218+10)] 

Onde: 

Linha 5 = operação noturna horas extras 

Linha 2 = operação diurna horas extras 

Linha 8 = operação feriado noturno horas normais 

Linha 10 = operação feiras domingo horas normais 

8) 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? 

RESPOSTA: Conforme expresso na Constituição Federal, em seu  art.  37, inc. XXI, é assegurada aos 

contratantes a manutenção das condições efetivas das propostas apresentadas no processo licitatório. 

Esse preceito constitucional contempla o principio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos. 

Que reste claro que não estamos falando do reajuste anual previsto no item 18.2 do Termo de 

Referência que deve ser solicitado formalmente pela Contratada dentro do prazo de até 30(trinta) 

dias do 12°(décimo segundo) mês. 

Considerando que o presente processo diz respeito ao orçamento estimativo dos custos de mão de obra, 

que terá dedicação exclusiva na execução do contrato, e que a base para sua elaboração é a Convenção 

Coletiva de Trabalho. 
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Considerando que, quanto à proposta de preços a ser apresentada pelas licitantes, o Tribunal de Contas 

da União já deliberou que devem indicar expressamente, de forma clara e precisa, o sindicato, o acordo ou 

a sentença normativa que rege a categoria do profissional que executará o serviço, com base na 

classificação brasileira de ocupações (CB0) e que o instrumento convocatório deve conter essa exigência 

(Acórdão n° 1.501/2018). 

Considerando que a repactuação de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão 

de obra, em razão de suas particularidades, deve ocorrer relativamente ao custo da mão de obra de modo 

autônomo e independente. 

Considerando que a Instrução Normativa n° 05/2017 da Seges/MP estabelece:  

Art.  54. [...] 

[...1 

§ 2° A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao 

principio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 

distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, 

tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários 

execução do serviço 

Tem-se que a repactuação referente á mão de obra poderá ser feita com base na variação efetiva do 

custo dela expressada nas convenções ou nos acordos coletivos de trabalho, sendo vedada por 

disposição normativa expressa a repactuação desse custo com base em  indices  gerais ou específicos 

previstos no contrato. 

Assim, diversamente do que ocorre no caso do reajuste em sentido estrito, que ocorre pela aplicação de 

indice de medição da variação inflacionária já previsto no contrato, a repactuação demanda prova 

efetiva da variação dos custos. Essa prova deve ser feita pela Contratada em requerimento 

especificamente destinado à repactuação. 

Sendo assim, sempre que a equação econômico-financeira do contrato for desequilibrada de modo 

significativo, deve haver sua recomposição pelos instrumentos de reajuste ou de revisão contratual, desde 

que devidamente comprovado. 

Aplicando-se o disposto na IN n° 05/2017,  art.  57, § 2°, a repactuação somente deve ser concedida  

mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:  

(a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

(b) as particularidades do contrato em vigência; 

(c) a nova planilha com variação dos custos apresentada; e 

(d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes. 
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Portanto, provada a variação efetiva dos custos da mão de obra, poderá ser concedida a 

repactuação e modificado o valor do contrato, mediante solicitação formal da Contratada. 

9) No apêndice A3, no item ferramentas constam 5 equipes, porém são 06 auxiliares de serviços gerais, 

poderia esclarecer essa divergência de funcionários x equipe? 

RESPOSTA: identificada a divergência e realizado a readequação da planilha, os quantitativos a serem 

considerados deverá ser os constantes na republicação. 

10) No serviço de poda de arvores, para o posto de motorista: Esta com a quantidade de 3,10 

funcionários, porem 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. 

RESPOSTA: o quantitativo em comento foi adequado no Apêndice A3, item 9.0. 

11) Em todas as planilhas de custo, o adicional de insalubridade esta com valor de R$ 221,00. Poderia 

esclarecer qual a base de calculo desse adicional? Visto que tal adicional é calculado sobre o salário-

mínimo nacional 

RESPOSTA: Para o presente ano, o Salário Minimo Nacional é de R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais), devendo para fins de calculo 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. 

Por todo o acima exposto, considerado e justificado, entendemos estarem esclarecidos todos os 

questionamentos da licitante interessada. 

DOURADOS-MS, 22 de dezembro de 2021 

( A sessora de Planejamento 

Matricula: 73690406-3 

ROMUALDO DI S IADOJUNIOR  

Secretário  Mun •al de ervipos  Urbanos  
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