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LICITANTE INTERESSADA: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI , 	Mat  73691277-2 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n°07.192.414/0001-09 

Com sede em 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 na impugnação à instrumento 

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

tempestivamente, apresentar RESPOSTA, o que o faz, nos seguintes termos: 

Considerando a necessidade de prestar serviços de limpeza e conservação das vias públicas do 

Município de Dourados, serviços estes essenciais ao bem estar dos munícipes, principalmente no que 

concerne a saúde pública e ao meio ambiente, pretende, com este certame, a contratação de empresa 

especializada para a realização dos serviços de limpeza e conservação de vias públicas do Município de 

Dourados-MS, envolvendo a varrição manual de ruas pavimentadas, avenidas, calçadas, pragas, 

cemitérios municipais e logradouros públicos, a varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, 

limpeza de grelhas, bocas de lobo e caixas coletoras, dentre outros já especificados no Termo de 

Referência e demais documentos que fazem parte dos autos. 

Explicada a necessidade da contratação, passemos aos pontos impugnados pela licitante: 

2.1. DA (IM)POSSIBILIDADE DE COOPERATIVA TERCEIRIZAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA AO 

PODER PUBLICO: 

Por tratar-se de exigência editalicia, da qual não houve manifestação desta Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos, no sentido de permitir a participação de cooperativas, deixamos de nos 

manifestar a reSpeito, devendo ser dirimida tal questão, com a maior brevidade possível, diante da urgente 

necessidade de ver findado o presente processo com a contratação pretendida. 

2.2. DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Em sua impugnação a licitante afirma que "Compulsando o edital, verificou-se que não há dentre as 

exigências para elaboração da proposta, a necessidade de constar percentuais a titulo de insalubridade 

para aquelas funções em que não há previsão em CCT, podendo vir a ocorrer o adicional de até 40%. 
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Ainda mais se tratando de serviços de limpeza  urbane,  que certamente terá a ocorrência do referido 

adicional." 

De suas alegações sobre a insalubridade, a impugnante, ao que parece, deixou de analisar as planilhas 

constantes do Apêndice A/A3 do Termo de Referência, parte integrante do edital em tela, onde há a 

previsão da insalubridade conforme preconiza a Convenção Coletiva de Trabalho "Profissional dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Plano da CNTI": Número de registro no MTE: 

MS000148/2021; Data de registro no MTE: 06/06/2021; Número da solicitação: MR025083/2021; Número 

do processo: 71000.037580/2021-71; Data do protocolo: 06/06/2021, que rege, especificamente, as 

contratações no município de Dourados. Na presente Convenção, todos os serviços discriminados como 

necessária a insalubridade, são contempladas no APENDICE A, especificamente A3. 

Isto posto, não assiste razão à impugnante quanto à alegação sobre a previsão de insalubridade. Para que 

não reste dúvidas, a titulo exemplificativo, temos a seguir elencados alguns destes serviços: 

• Item 1. VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, PASSEIOS 
PÚBLICOS, CALÇADAS, PR/WAS, CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, na linha 14 da planilha está previsto para os trabalhadores de serviços gerais, o 
acréscimo mensal de R$ 19.669,00; 

• Item 2.1 LIMPEZA DE GRELHAS, BOCAS DE LOBO E CAIXAS COLETORAS, o motorista não 
tem previsão de recebimento da insalubridade, contudo, na linha 14 da planilha, deste item 2.1, 
está previsto para os trabalhadores de serviços gerais, o acréscimo mensal de R$ 1.768,00 

9 	Item 2.2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE  AREAS  VERDES, conforme a CCT, para o jardineiro, 
está previsto o acréscimo de insalubridade no valor de R$ 1.547,00 e para o funcionário 
contratado como serviços gerais, conforme a CCT, o valor de R$ 663,00 mensais 

E assim, sucessivamente, em todo o apêndice A3, podemos verificar que, para as funções expressas na 

CCT como demandatárias de insalubridade, foram contemplados, ou seja, há a previsão conforme 

normativa vigente E A IMPUGNANTE NÃO MERECE GUARIDA EM SUAS ALEGAÇÕES. 

INSTA INFORMAR AINDA QUE , por mais que a  NR  15 tenha como índice 40% do salário mínimo 

vigente, como Dourados, conforme expresso no Termo de Referencia, item está adstrito à 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 ng 10170.100163/2021-26, com protocolo em 

25/02/2021, e a autenticidade no endereçohttp://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 
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; 

Nesta Convenção,  ern  seu artigo nono, temos como índice 20%, senão vejamos: 

"Adicional de Insalubridade 
CLAUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 



23. DA insuricitNciA DO CRITERIO DE REAIUSTE DE PREcOS POR (MACE SETORIAL E DA. NECESSIDADE DE INCLUIR 

QUE RETRATE A EFETIVA VARIACAO DO•CUSTO DA 	IVA°. DE OBRA, CONFORME  ART.  40, XI DA .L.E1   CRITERIO 

8.666/93 	 
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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 — CB0 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; 

Quando de sua impugnação, os autos do processo em comento estavam suspensos para 

adequações. Um dos pontos a serem adequados, tratam especificamente do critério de reajuste, já 

sanados na nova publicação. Portanto, deserta alegação das impugnante. 

Para melhor responder, temos que 0 Indice de reajuste, conforme preceitua as normas de 

licitações dispostas no  art.  40, inc. XI, art.55, inc.  III,  da Lei n°8.666, de 1993 e  arts.  10, 2° e 3' da Lei n° 

10.192, de 2001. Assim, por exigência legal, no novo edital temos, de forma expressa, o seguinte texto 

que trata do reajuste. 

No Termo de referência, trata do item 18.2 e 18.3: 

18.2.De acordo com a política monetária do Governo Federal e no caso da 

execução do objeto ultrapassar período superior a 12(doze) meses, o saldo 

contratual  sera'  reajustado com base no(s) índice(s) setorial(is) utilizado(s) pelo  

SWAP!,  ou qualquer outro índice oficial do de pregos considerando a data de 

referência da abertura da proposta, desde que decorridos 12(doze) meses da 

abertura da proposta, a Contratada solicite formalmente dentro do prozo de até 

30(trinta) dias do 12°(décimo segundo) mês, renunciando ao reajuste caso não o 

faça." 

18.3.0 descumprimento do cronograma físico financeiro proposto, por 

responsabilidade da Contratada, bem como de outras obrigações contratuais,  

ensejará a não concessão de reajuste anual. 

Ao final pede que a impugnação seja recebida e processada na forma da lei  (art.  41, §1° da 

Lei n° 8.666/93); e que, no mérito, seja motivadamente apreciada e, ao final, julgada 

totalmente procedente com o acolhimento dos pedidos formulados em cada um dos 
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capítulos e subcapitulos desta impugnação, com a republicação do instrumento 

convocatório, na forma do  art.  21, da Lei 8.666/93. 

CONCLUSÃO: 

Refutados todos os pontos impugnados nos autos de licitação em epígrafe, resta concluso que não 

assiste razão a impugnante em seus pedidos, como já demonstrado. 

Por todo o acima exposto, indefiro a presente impugnação em todos os seus termos e pedidos. 

ROMUALDO f 14 LGADO JUNIOR 

SecreterioA. nicipal de Serviços Urbanos 
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