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COMUNICADO 02 

(RESPOSTA DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO) 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021/CM  
SOLICITAÇÃO Nº 58/2021/CM 
PROCESSO N.º: 71/2021/CM 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Serviços Gerais para higienização, asseio 
e conservação predial de forma contínua, incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos 
necessários para a sua execução, visando atender as partes internas e externas da Câmara Municipal 
de Louveira, conforme descrição do Termo de Referência. 
 

A Câmara Municipal de Louveira, através de seu presidente, comunica a todos os 

participantes do certame e demais interessados que, em referência ao pedido de esclarecimento; 

respondemos conforme segue: 

 

A empresa E SERVICE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI, interessada em participar da 

licitação, solicita esclarecimentos conforme segue:  

1) - Gostaria de saber se a metragem indicada na primeira tabela (Especificação do objeto) do termo 

de referência é um valor total das outras? 

2) - Referente as outras tabelas de metragem indicadas no termo de referência, qual o método 

poderá ser usado para o cálculo da produtividade? Tendo em vista que algumas das descrições 

apresentadas não têm uma média de valor estimado por um estudo técnico. 

3) - Em relação ao Anexo II – Quantitativo e composição de custos. Devemos fazer a composição de 
custos detalhada?  
4) - Há Alguma empresa que presta atualmente este serviço? Se sim qual? Se possível poderia nos 
dizer quantos funcionários tem no quadro atual executando o serviço?  
5) - Qual estudo os senhores usaram para chegar no valor estimado e em um possível quantitativo 
mínimo sendo que em algumas tabelas há metragem e outras há unidade? 
6) - Na planilha de composição de custos devemos só incluir a função, quantidade e valor total 
(contendo já valores de benefícios, encargos, tributos e outros) ou deverá haver uma composição 
discriminada mostrando todos os custos? 
7) - No edital apresenta os materiais e equipamentos porém não diz seus quantitativos, poderiam 
nos informar o quantitativo utilizado mensal ou anual para formulação do valor? 
 

 

  A empresa MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS EIRELI, interessada em participar 

da licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 

1) - Existe uma empresa prestando esse serviço? Qual a empresa e quantos postos de trabalho? 

2) - Qual o valor do transporte público na cidade de Louveira? 
3) - Qual o valor do ISS para este serviço na cidade de Louveira? 
4) - Qual convenção coletiva foi utilizada para estimar os preços da licitação? 
5) - Haverá previsão de insalubridade ou periculosidade? Se sim, para quantos postos? 
6) - Para efeitos de proposta, o valor unitário significa valor mensal dos serviços e o valor global seria 
o mensal x 12 meses. Está correto nosso entendimento? 
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7) - Deverá ser apresentado a Proposta Comercial ( Anexos II e VII). A composição de custos por 

posto de trabalho (cargos e salários) não precisará ser apresentada? 

8) - Os produtos de limpeza serão fornecidos pela contratante. E quando aos produtos de higiene? 

(Papel Higiênico / Papel Toalha e Sabonete Líquido), serão fornecidos também pela contratante? 

9) - Como chegar ao quantitativo de funcionários (postos de trabalho), se as metragens e áreas não 

estão de acordo com o caderno técnico CADTERC? 

10) - Por exemplo, salas administrativas foi colocado quantidade de salas e não metragens. Zeladoria, 

igualmente. Como compor pessoal? 

11) - Área de vidros, não tem separação do que é com ou sem risco. 

12) - Sanitários, não tem as metragens nem informação se são de uso público ou coletivo. 

13) - Referente a licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021/CM, os envelopes podem ser 
enviados pelos correios? Caso sim, poderia confirmar o endereço e a pessoa responsável por 
receber?  
14) – Referente a licitação Concorrência Pública n° 02/2021/CM, a garantia para licitar mencionada 
no item 6 do edital, deve ir dentro ou fora do envelope de Habilitação? Deve ser protocolada antes? 
 

 

  A empresa F.W. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, interessada em participar da 

licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 

1) - Solicito saber qual o valor estimado da licitação e a quantidade de funcionários.  

2) - No edital não especifica a quantidade de funcionários responsável pela execução dos serviços e 
sim as metragens de áreas, quantitativas de sanitários e sistema hidro sanitário  entre outros. A 
empresa  licitante ficará responsável pela quantidade de funcionários alocados? 
3) - Há alguma empresa atualmente prestando o serviço? Se sim, qual  a quantidade de 
funcionários atualmente. 
 
 
  A empresa CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA, interessada em participar da 
licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 
1) - Gostaria de esclarecimentos sobre a quantidade mínima de funcionários para o serviço. 
 
 
  A empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, interessada em 
participar da licitação, solicita esclarecimentos conforme segue:  
1) - Ao realizar a leitura do termo de referência, ficamos na dúvida se é necessário ou não o 
fornecimento de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido): 
"8. A contratada deverá observar às recomendações técnicas e legais para o fornecimento dos 
saneantes domissanitários, sacos de lixo, papel higiênico, produtos químicos, etc." 
Sendo assim, quem deve fornecer tais materiais? 
 
 
  A empresa MM LICITAÇÕES LTDA, interessada em participar da licitação, solicita 
esclarecimentos conforme segue: 
1) - Qual empresa presta os serviços atualmente?  
2) - Qual a quantidade de funcionários disponibilizados atualmente para a execução dos serviços e 
quais as funções dos mesmos?  
3) - As empresas licitantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica que contenha a 
prestação de serviços de limpeza, com a quantidade mínima de 1.341 m² correto? Esta quantidade 
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mínima deve ser mensal ou pode ser de mais de um mês de execução de serviço, já que o edital 
menciona que o serviço pode ser em qualquer título, tempo ou modo?  
4) - Apesar de ser mencionada a Súmula 24 no edital, o atestado de capacidade técnica não deve ser 
registrado em nenhum entidade competente correto?  
5) - Há algum modelo de planilha de composição de custos que deve ser utilizado pelas licitantes ou 
cada qual poderá utilizar o modelo próprio?  
6) - Há um número mínimo de funcionários que deverão constar na planilha de composição de custos 
apresentada? Se sim, quantos funcionários e em quais funções?  
7) - A planilha de composição de custos deverá indicar os preços finais por posto de serviço ou metro 
quadrado para totalizar o valor mensal de prestação? 
 
 
  A empresa RAGNAR SEGURANÇA LTDA, interessada em participar da licitação, 
solicita esclarecimentos conforme segue: 
No presente edital de licitações, bem como e principalmente no “Anexo I – Memorial Descritivo – 
Termo de Referência”, constam as relação e de áreas bem como relação de equipamentos para 
serem utilizados, bem como diversas outras informações. 
Porém, neste mesmo termo de referência faltam diversas informações conforme iremos demonstrar 
abaixo, e inclusive alguns questionamentos a serem feitos, senão vejamos: 
1) - Na relação de áreas constam diversas metragens e áreas, acontece que especificamente “salas 
administrativas”, “zeladoria”, ambulatório”, “receptibilidade” não constam a metragem a ser limpa 
destas áreas. 
Pedimos que nos informe e detalhe a metragem de cada tipo de salas na relação citada. 
2) - Consta resumidamente a relação de alguns materiais e equipamentos a serem disponibilizados, 
mas não consta a quantidade que deverá ser fornecida. 
Pedimos que nos relacione a quantidade exata que será utilizada e/ou disponibilizada para a 
presente prestação de serviços. 
3) - “Não” consta no edital a relação de insumos, material de limpeza e material de higiene, bem 
como quantidade destes que será utilizado para a presente prestação de serviços. 
Pedimos que nos informe a relação destes, bem como quantitativo a ser utilizados, principalmente 
quanto a questão do papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, saco para lixo, etc. e se estes 
especificamente serão fornecidos pelo contratado ou pela Câmara. 
Favor nos detalhar estas questões melhor, juntamente com a relação e quantidade destes. 
4) - No presente edital somente consta “Anexo IV – Proposta de Preços”, aparece apenas o resumo 
da proposta com o “valor unitário” e “valor total”, e somente que deverá ser apresentada junto com 
esta “planilha quantitativa e composição de custos”. 
Porém, não consta em nenhum local o tipo de planilha, bem como modelo que deve ser 
apresentado. 
Em contrapartida, temos no “Anexo VI – minuta de contrato” a seguinte informação: 
“...claúsula 29 – a contratada realizará os serviços contratados e já especificados de modo a 
satisfazer plenamente os termos do processo nº xxx/2021 como do edital da concorrência pública nº 
02/2021 e demais documentos, partes integrantes deste, notadamente o regime obrigacional fixado 
no termo de referência e no caderno Cadterc, anexo ao edital....” 
Portanto, analisando esta informação, é de se “afirmar” que as planilhas devem estar detalhadas por 
tipo de área, por tipo de cargo e função, bem como o resumo total e geral destas. 
Pedimos que conste no edital o anexo do Cadterc. 
 
 
Vejamos abaixo o exemplo do próprio Cadterc mencionado neste. 
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Como pode observar, o próprio Cadterc volume 03 de janeiro/2020 – versão 06 de abril de 2.021, 
tem e consta “detalhadamente” todos os custos por tipo de cargo / função, juntamente com o 
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cálculo detalhado para cada tipo de áreas por metro quadrado, juntamente com o tipo e 
“produtividade” utilizada neste. 
 
Com esta “afirmação” que deve ser utilizada o Cadterc como base e referencial deste, perguntamos e 
questionamos que todas as planilhas com cargos e funções, por exemplo, faxineiro, limpador de 
vidro, agente de higienização, varredor de área pública e privada, encarregado, líder de limpeza de 
vidros, etc... devem compor todos os custos para definição do resumo geral da proposta. 
 
Então, nosso entendimento este correto, e se caso não o for pedimos que nos detalhe qual / quais 
planilhas será aceitas e como será feito este julgamento. 
 
Temos também o detalhamento de cargo e função de acordo com a convenção coletiva da categoria 
e do registro no ministério do trabalho, senão vejamos. 
 
Para os serviços em questão, temos que analisar vários cargos e funções que realizarão os serviços de 
acordo com a CBO do Ministério do Trabalho e principalmente da convenção coletiva da categoria. 
 

Títulos 

5143-05 - Limpador de vidros 

Cordeiro - limpeza de vidros, Lavador de fachadas, Lavador de vidros, Limpador de janelas 

  

5143-15 - Limpador de fachadas 

Conservador de fachadas, Cordista, Limpador de fachadas com jato, Operador de balancim 

  

5143-20 - Faxineiro 

Auxiliar de limpeza, Servente de limpeza 

  
  

 
e, conforme convenção coletiva da categoria que não podemos apenas considerar uma função de 
“faxineiro” para executar todas as tarefas diferenciadas, pois são funções diferentes com convenção 
coletiva diferentes e salários diferentes, como “agente de higienização – limpar banheiros”, 
“varredor de áreas públicas e privadas”, e “limpador de vidro área externa” que não consta a 
metragem deste. 
 
Vejamos o exemplo de cargos e funções da convenção coletiva da categoria por exemplo. 
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Como pode observar na relação resumida acima da convenção coletiva da categoria, temos as 
funções de “auxiliar de limpeza” com piso salarial, “limpador de vidro”, que também difere se á “com 
ou sem periculosidade e/ou insalubridade”, “varredor de áreas públicas e privadas”, “agente de 
higienização – limpar banheiros”, entre outros diversos cargos e funções que não consta no rol 
mencionado no presente edital. 
Resumindo, cada cargo e função tem “salários e adicionais” diferenciados, e não pode apenas 
considerar um ou dois cargos para realizar todos os serviços em questão, pois além de estar errado é 
“ilegal” o que compromete a presente contratação, inclusive com a possibilidade de ocorrer 
diligenciamento por parte do ministério do trabalho e do sindicato da categoria. 
Vejamos um exemplo típico de uma pessoa que tem habilitação para dirigir moto e vai dirigir uma 
carreta, ela está ilegal, então é a mesma coisa no que mencionamos cada cargo e função tem um 
serviço a ser realizado, é treinado para isso e recebe um salário e adicional diferenciado, não 
podendo resumir todos estes em apenas um ou dois. 
Portanto, pedimos que nos confirme detalhadamente de acordo com as metragens informadas, 
análise Cadterc, ministério do trabalho, convenção coletiva da categoria, bem como informação do 
próprio edital exigindo tal planilha e mencionando neste o “Cadterc” que deverá ser utilizada todos 
os cargos e funções para a execução destes serviços, pois se não o fizer estarão ocorrendo na 
ilegalidade, inclusive contra o próprio edital que o instruiu. 
5 – favor informar qual percentual de ISS considerado para este tipo de serviço, bem como o valor do 
vale transporte (transporte público) do município em questão. 
 
 
  A empresa VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, interessada em participar da 

licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 

1) - Atualmente existe a prestação dos serviços por empresa terceirizada? Caso positivo, qual a atual 
prestadora dos serviços? 
2) - Qual o quantitativo atual de funcionários que prestam os serviços? 
3) - Haverá pagamento de adicional de insalubridade para os funcionários? 
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4) - De quem será a responsabilidade pelo fornecimentos dos materiais de higiene (papel higiênico, 
papel toalha e sabonete liquido)? 
5) - Existe ônibus municipal na cidade? Caso positivo qual o valor unitário da passagem? 
6) - Qual a alíquota do ISS da cidade para a prestação do referido serviço? 
 
 
  A empresa GANDRA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, interessada em 
participar da licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 
1) – A planilha de composição de custos é o modelo simples que fala só a quantidade de 
funcionários, CBO e o sindicato ou devemos elaborar uma outra com um modelo mais completo com 
todos os encargos sócias, lucros e etc... 
2) – A empresa atual que está hoje quantos funcionários tem? 
3) – A Câmara julga ser necessário quantos funcionários? 
 
 
CONSIDERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
 
DO LOCAL: A sede do Poder Legislativo do Município de Louveira está inserida num terreno com mais 
de sete mil metros quadrados de área. Atualmente a Câmara Municipal de Louveira conta com três 
prédios, um plenário com capacidade para 350 pessoas e um refeitório. O prédio principal, Palácio 
dos Emancipadores, contempla o referido plenário que é utilizado como tribuna dos vereadores, 
local onde são realizadas as sessões ordinárias e extraordinárias e além de outras atividades solenes. 
Este prédio possui dois pavimentos equipados com salas administrativas, gabinetes parlamentares, 
gabinete do presidente e a recepção principal da casa. O segundo prédio é o anexo vice-prefeito João 
Alceu Dias, conta com os gabinetes da mesa diretora (exceto o gabinete presidencial), cozinha e duas 
salas de zeladoria. O terceiro prédio é o anexo José Maria Turchetti, edifício contendo cinco 
pavimentos com 143 vagas de estacionamentos, com auditório com capacidade para 120 pessoas, 
salas administrativas, Biblioteca com mais de 24.000 exemplares. O Palácio dos Emancipadores é 
utilizado de forma democrática, com cessão de espaço nos finais de semana para atividades culturais 
e educativas voltadas ao fortalecimento do Poder Legislativo e a relação com a sociedade civil. Assim, 
considerando a importância da nossa sede, o público visitante deverá sempre encontrar o Palácio em 
perfeito estado de limpeza e conservação. 
 
DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Atualmente existe uma empresa contratada para a prestação do 
serviço de limpeza. No entanto, visando as boas práticas para prestação do serviço de limpeza, bem 
como as recomendações técnicas e legais para utilização dos saneantes domissanitarios com a 
regular utilização de Equipamentos de Proteção Individual e o correto manuseio e descarte dos 
resíduos, foi revisto o escopo de trabalho que deverá ser executado por profissional devidamente 
habilitado. Sobre a relação dos equipamentos e ferramentas, a relação é exemplificativa. Desta 
forma, não há correlação entre o serviço prestado atualmente com o objeto da futura contratação 
pretendida. 
 
DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: O local do trabalho contem características próprias e o 
dimensionamento da quantidade de funcionários para a execução do serviço assim como o cálculo 
da produtividade é domínio particular de cada empresa, ou seja, entendemos que o conhecimento 
de toda estrutura da Câmara Municipal de Louveira seja pertinente para formação de preços; desta 
forma, foi previsto no edital o prazo para realização da visita técnica de 01 de junho a 30 de junho de 
2021. Mas, a visita poderá ser realizada a qualquer momento pela licitante interessada em participar 
do certame. Ressalta-se que é responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos 
em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e o conhecimento de toda 
estrutura da Câmara. 
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DA FORMAÇÃO DE PREÇO: Para a formação de preço, foram indicadas as metragens das áreas, as 
unidades (sanitários, refeitório, copa, auditórios, gabinetes, ambulatório, almoxarifado, salas 
administrativas) em quantidade e metragem de referência. O edital prevê no item 17.1.1 que 
juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentado o Anexo II – Quantitativo e 
Composição de Custos, a ser preenchida pela Licitante. A composição de custos usual nas 
contratações públicas é a do cadterc. No entanto, a licitante poderá apresentar outra planilha. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além dos lucros, todas as despesas de custos, tais como, 
materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, 
custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 
execução do objeto contratual, não se responsabilizando a CÂMARA sob nenhuma delas. 
 
Por todo acima exposto, entendo que foram esclarecidos todos os pontos suscitados. Desta forma, e 
pela necessidade desta Casa de Leis pela contratação dos serviços devidamente justificados, esta 
mantida a abertura da licitação para o dia 08 de julho de 2021, sendo: 
 
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): até 09h45min do dia 08/07/2021.  
DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): às 10h10min do dia 08/07/2021.  
1.2 O prazo para o recebimento dos envelopes N.º 01 – “DOCUMENTAÇÃO” e N.º 02 – “PROPOSTA 
DE PREÇOS” será até as 09h45m do dia 08/07/2021, na recepção, no Palácio dos Emancipadores, 
situado na Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, mediante protocolo.  
1.3 O início da abertura do ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” dar-se-á às 10h10m do dia 
08/07/2021, no local acima citado. 
 
Informo que o presente comunicado, além de publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, foi 
afixado no Quadro de Atos Oficiais Câmara Municipal de Louveira, site institucional da Edilidade e foi 
enviado para todas as empresas interessadas. O servidor lotado na Seção de Compras e Licitações 
ligou aos interessados para confirmar o recebimento. 
 

 Louveira, 07 de julho de 2.021. 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 


