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ESCLARECIMENTO PREGÃO 15/2019 
 

 

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes 
esclarecimentos sobre o certame em questão, em conformidade com Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°: 015/2019. Os questionamentos a seguir citados, 
sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da 
Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e 
principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de ; Evitar desclassificação 
por omissão de informação ou informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela 
contratada, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos 
esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e 
eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração. 

  

11.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Referente a cláusula 11.4  - Qualificação Técnica 

11.4.4. : Comprovação de Capacitação Técnico- Profissional : 

11.4.4.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
licitante se sagre vencedor do certame. 

  

Pergunta 1 : O Subitem acima mencionado refere-se ao Engenheiro/ Arquiteto ou esta 
exigência abrange também aos demais funcionários tais como: pintores, 
encarregados, serventes, Roçador, Ajudantes e motoristas? 

R: Refere-se apenas ao Engenheiro.  

  

Pergunta 2: Será necessário apresentar na fase de habilitação declaração de 
vinculação de todos os profissionais pintores, encarregados, serventes, roçador, 
ajudantes e motoristas ) que serão disponibilizados para atender este contrato? 

 R: Somente do Engenheiro.  

Em 30 de julho de 2019. 

 

Tatiane Leal Jaloto 

Pregoeira 
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PREGÃO 15/2019 
 
 

Esclarecimento à empresa RF Obras 
 

 
    A empresa RF Obras situada no estado do Rio de Janeiro, solicita ao 
departamento de licitações da prefeitura de Vassouras esclarecimento sobre o 
 pregão presencial de Nº 015/2019, cujo o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA . 
  
Referente a comprovação de qualificação técnica item 11.4 do referente ao 
edital, a empresa RF OBRAS solicita a verificação de aceitação para sua 
participação do processo o Acervo Técnico contendo uma equipe de 
manutenção terraplenos, não possuindo no atestado quantitativos. 
 
R: O item 11.4.2 do edital exige quantidades de no mínimo 50% dos Serviços e 
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação: Serviços de Roçagem 
Mecanizada, ou seja, 50% do quantitativo 2.014.506,00 m², conforme item 9 do 
Termo de Referência.  
Portanto, se o atestado não possuir quantitativos, não atenderá ao instrumento 
convocatório.  

 
 

Em, 25 de julho de 2019. 
 

Tatiane Leal Jaloto 
Pregoeira 
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Processo Administrativo: 1620/19 

Pregão Presencial 015/2019 

Assunto: Pedido esclarecimento  GRUPO PROVAC 

Em Atendimento ao pedido de esclarecimento da licitante acima referenciado informamos: 

1 - Será obrigatório o uso dos Salários conforme Tabela EMOP, conforme a planilha de 
composição de custos, ou podemos utilizar outro salário conforme Convenção? 

A Administração Pública quando da contratação de serviços que envolvam a utilização de mão-
de-obra, por recomendação dos Tribunais de Contas, utiliza-se preferencialmente de tabelas 
de caráter oficial (EMOP, SCO, etc.) e na impossibilidade, a Convenção Coletiva de Trabalho à 
qual estão associados os serviços a serem contratados como parâmetros na formação dos 
preços. Nesse sentido, a licitante deverá observar conforme descrito no item 11 – Obrigações 
e responsabilidades da contratada, do Termo de Referência: “Observar a legislação pertinente 
aos serviços especificados relativos aos funcionários disponibilizados para a execução do 
contrato, responsabilizando-se por eventuais ocorrências inerentes a matéria.” E ainda 
“Apresentar a fiscalização quando exigido, comprovante do pagamento de salários, quitação 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos funcionários que estejam prestando 
ou tenham prestado serviços à contratante, por força do contrato.” Portanto, os valores 
utilizados na composição são referenciais, cabendo à contratada durante todo o período de 
execução do contrato o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, bem como as 
demais pertinentes ao objeto contratado. 

2 - A CCT  SIEEACON menciona a  função AJUDANTES DE EQUIPES DIVERSAS com Salário base 
de R$ 1.194,00. Tabela EMOP para ajudante de operador de roçadeira R$ 2.546,72. Podemos 
utilizar o salário da CCT para essa função? 

A licitante deve observar que o valor da tabela EMOP está incluído os encargos sociais, 

enquanto o primeiro informado trata-se de piso salarial, portanto sem encargos sociais. À 

exemplo do questionamento anterior, os valores informados na formação de preços são 

referenciais, sendo portanto o mínimo que deverá aplicado, cabendo à licitante a obrigação de 

cumprir a durante a execução a legislação aplicável ao objeto. 

 

Vassouras, 31 de julho de 2019.. 

 

Tatiane Leal Jaloto 

Pregoeira 
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Processo Administrativo: 1620/19 

Pregão Presencial 015/2019 

Assunto: Pedido esclarecimento da UNIÃO NORTE FLUMINENSE 

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

Em Atendimento ao pedido de esclarecimento da licitante acima referenciado informamos: 

1- Anexo 4 do Termo de Referência 

Planilha de composição disponibilizada está incompleta, não sendo possível dimensionar as 
quantidades propostas do edital. A Prefeitura irá fornecer uma nova planilha retificada? 

Resposta: Falha na indexação do anexo. Será corrigido no edital. 

2 - Anexo 5 do Termo de Referência 

Planilha de composição disponibilizada está incompleta, não sendo possível dimensionar as 
quantidades propostas do edital. A Prefeitura irá fornecer uma nova planilha retificada? 

Resposta: Falha na indexação do anexo. Será corrigido no edital. 

3 - Anexo 6 do Termo de Referência 

Planilha de composição disponibilizada está incompleta, não sendo possível dimensionar as 
quantidades propostas do edital. A Prefeitura irá fornecer uma nova planilha retificada? 

Resposta: Falha na indexação do anexo. Será corrigido no edital. 

4 - Anexo 7 do Termo de Referência 

Planilha de composição disponibilizada está incompleta, não sendo possível dimensionar as 
quantidades propostas do edital. A Prefeitura irá fornecer uma nova planilha retificada? 

Resposta: Falha na indexação do anexo. Será corrigido no edital. 

5 - Anexo 8 do Termo de Referência 

Valor unitário da MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE OPERADOR DE ROÇADEIRA está com 
o valor de R$ 3.095,61. Devemos considerar este valor? 

Resposta: Não. O Valor correto do custo de mão de obra de ajudante de operador de 
roçadeira está detalhado no anexo 16 do Termo de Referência (R$ 3.334,41). Em razão da 
correção, o anexo 8 – Composição de custo unitário – Serviços de Limpeza de Rios e 
Canais sofrerá correção alterando seu valor de R$ 24.829,37 para R$ 25.545,77. 

6 - Anexo 16 do Termo de Referência 

Resposta: Respondido no item anterior. 
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Em razão da necessária correção do Anexo 8 - Composição de custo unitário – Serviços de 
Limpeza de Rios e Canais, com reflexo na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
Financeiro e no Termo de Referência em seu item 16, anexamos ao presente os anexos com 
as devidas correções.   

Vassouras, 31 de julho de 2019. 

 

Tatiane Leal Jaloto 

Pregoeira 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 1620/2019 
PREGÃO PRESENCIAL 015/2019 
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA URBANA, PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MECANIZADA, LIMPEZA/RASPAGEM 
DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA MANUAL, LIMPEZA DE RIOS E 
CANAIS E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EM PONTOS DE ACUMULAÇÃO 
C/FORNECIMENTO DE INSUMOS nas vias pavimentadas em paralelo e intertravado, 
não pavimentadas, rodovias, estradas vicinais, rios e canais e logradouros públicos do 
Município de Vassouras/RJ. 
 
I . DAS PRELIMINARES: 

 
 1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa Maq-Vale Comércio e 
Acessórios Ltda, com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 
A empresa impugnante contesta especificamente os item 7 do Termo de Referência e 
Anexo 1 do Edital. Alega que limitam o caráter competitivo da licitação. 
“Portanto, conforme denota-se da simples leitura da cláusula do edital, objeto da 
presente dúvida, a mesma não é clara no que tange a exigência do número mínimo 
específico de funcionários para a execução do contrato, em cada função, omitindo 
inclusive, se determinado funcionário pode cumprir função adversa daquela para o 
qual fora contratado.” 
A referência é quanto ao item 7 do Termo de Referência e a tabela que configura a 
quantidade, as funções e os serviços que necessitarão de mão-de-obra (Pessoal), 
exigidos na contratação do objeto que transcrevemos abaixo: 
 

SERVIÇO 
QUANTIDADE 
ROÇADORES 

QUANTIDADE 
AJUDANTES 

QUANTIDADE 
SERVENTES 

QUANTIDADE 
PINTORES    

QUANTIDADE 
AJUDANTE 
CAMINHÃO 

QUANT 
ENCARR
EGADOS                 

SERVIÇOS DE ROÇAGEM 
MECANIZADA 

  10     2 1 

SERVIÇOS DE LIMPEZA/RASPAGEM 
SARJETA 

  

  

6     

1 

SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO 
FIO 

  
    

6   

SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL           

1 
SERVIÇOS DE LIMPEZA RIOS E 
CANAIS 

3 3       

SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO 
DE RESÍDUOS (PONTO DE 
ACUMULAÇÃO DE LIXO) 

        3 

TOTAL 3 13 6 6 5 3 
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“A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do Município, durante o 
prazo de vigência do contrato, mão de obra necessária à perfeita execução dos 
serviços, nas quantidades definidas no quadro abaixo, com estrita observância das 
categorias profissionais abaixo relacionadas:” 
 
 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 

a)  “ANULAR E TORNAR SEM EFEITO A CLÁUSULA 7 DO Termo de 
Referência, Anexo 1 (Página 26 do edital), as quais limitam e restringem o 
caráter competitivo da licitação”  

b) “seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, sob pena de nulidade” 
lastreado no seguinte arrazoado. 
 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
 

Inicialmente cabe destacar que a quantidade necessária de funcionários para a 
execução de cada tipo de serviço está justificado no item 6, cujo os critérios e 
produtividade para cada tipo de serviço constam nas publicações técnicas, utilizada 
amplamente pelos órgão públicos. Portanto o número de funcionários é resultado da 
metodologia cuja demonstração encontra-se no anexo 10 – Memória de Cálculo de 
mão-de-obra do Termo de Referência, onde se define a quantidade de funcionários 
“expresso por atividades”. Quantos às razões: “a mesma não é clara no que tange a 
exigência do número mínimo específico de funcionários para a execução do contrato, 
em cada função,” 

Um simples olhar cartesiano sobre a tabela conclui-se: 

a) Serviços de roçagem mecanizada: 10 ajudantes e 2 ajudantes de caminhão e 1 
encarregado. A mão de obra de roçadores está contemplada no código Emop 
22.016.0010-0 – Roçado de vegetação com roçadeira costal motorizada; 

b) Serviços de limpeza/raspagem de sarjeta: 6 serventes e 1 encarregado 
compartilhado com os serviços de pintura de meio fio; 

c) Serviços de pintura de meio-fio: 6 pintores e 1 encarregado compartilhado com 
serviços de limpeza/raspagem de sarjeta;  

d) Serviços de capina manual: A contratação é efetuada através do código Emop 
09.005.0029-0 Capina de Conservação em terreno de vegetação pouco densa, 
com retirada ou queima de resíduos (Anexo 7 do Termo de Referência) e 1 
encarregado compartilhado com os serviços de Limpeza de Rios e Canais e 
Serviço de limpeza e remoção de resíduos (Ponto de acumulação de lixo); 

e) Serviços de limpeza de rios e canais: 3 roçadores, 3 ajudantes e 1 encarregado 
compartilhado com serviços de capina manual e Serviço de limpeza e remoção 
de resíduos (Ponto de acumulação de lixo). 

f) Serviços de limpeza e remoção de resíduos (Ponto de acumulação de 
lixo): 3 ajudantes de caminhão e 1 encarregado compartilhado com os serviços 
das alíneas “d” e “e”. 

Portanto, o numero de funcionários está “DETERMINADO” na tabela do item 7, bem 
como as funções e serviços a que estão relacionados, além da produtividade esperada 
de cada um dos funcionários por atividade, objeto de fiscalização e com reflexo na 
medição dos serviços, especificada no item 6.1. 
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 “omitindo inclusive, se determinado funcionário pode cumprir função 
adversa daquela para o qual fora contratado.” 

Por certo, a definição da quantidade de funcionários quando feita através da 
produtividade específica pela função, e aplicação por tipo de serviços, como descrito 
no arrazoado da dúvida anterior da licitante, não há de restar quanto à sua aplicação. 
É redundante. Estão definidas individualmente as atribuições de cada uma das 
funções (item 7 do Termo de Referência) e sua aplicação é objeto de fiscalização da 
execução do contrato. 
 
V. DECISÃO  
 
 Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa Maq-Vale Comércio e 
Acessórios Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
 

Vassouras, 31 de julho de 2019. 
 

Tatiane Leal Jaloto 
Pregoeira 


