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ESCLARECIMENTO 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 06/2020, que tem por objeto a contratação de empresa, para prestação de 

serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, higienização, visando à obtenção de 

adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, 

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências das unidades do 

Senac-DF, para atender as necessidades deste Senac-DF. 

 

Empresa: GRUPO RS TERCEIRIZAÇÃO 
 
Pergunta 1:  A produtividade utilizada para estimativa de serventes poderá ser 

alterada pelos licitantes? Caso a licitante altere a produtividade, será imediatamente 

desclassificada? 

Resposta: A produtividade utilizada para estimativa de serventes não poderá ser alterada, 

devendo ainda ser considerado o quantitativo mínimo de 49 profissionais conforme ANEXO I - 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. Havendo alteração a licitante será desclassificada. 

 

Pergunta 2: Os itens Plano de Saúde e Odontológico deverão ser obrigatoriamente 

cotados pelas licitantes? Caso a licitante não os inclua, será imediatamente 

desclassificada? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 

trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria DF000001/2020. 

 

Empresa: SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI 
 
 
Pergunta 1:  Os materiais descritos na página 31 á 33 são para o uso distribuído entre 

todas as unidades ou a quantidade se refere apenas para uma única unidade? 

Resposta: Os materiais são para o uso distribuído entre todas as unidades conforme ANEXO I - 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇO/BEM. 

 

Pergunta 2:  Os Encargos Sociais discriminados na planilha “modelo de proposta” 

contido no edital é o percentual máximo aceitável pela contratante? Devemos seguir 

os percentuais estipulados na planilha? Caso não seja cotado os percentuais iguais a 

da planilha o licitante será desclassificado? 
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Resposta: Deverão ser seguidos os termos da Convenção Coletiva da Categoria 

SINDISERVIÇOS DF000001/2020, conforme percentuais estipulados no Modelo de 

Apresentação de Proposta, conforme anexo III. Percentuais diferentes implicará na 

desclassificação da licitante. 

 

Pergunta 3: Referente ao valor estimado, em nenhuma parte do edital informa que se 

trará de um valor sigiloso, entretanto também não foi apresentado no documento 

convocatório, podemos considerar que se trata de um valor sigiloso? Será divulgado 

na etapa de lances? 

Resposta: O modo de disputa do pregão é aberto, cujo valor global estimado dos serviços para 

o período de 12 (doze) meses é R$ 3.054.321,72 (três milhões, cinquenta e quatro mil, 

trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). 

 

Pergunta 4: Conforme entendimento do TCU, "nos certames para contratar serviços 

terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a 

habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade 

a ser contratada (Acórdão nº 744/2015-2ª Câmara). Com efeito, em regra, tratando-

se de licitação para contratação de mão de obra terceirizada, somente poder-se-ia 

exigir que o atestado verse sobre gestão e administração de mão de obra, não 

podendo especificar a natureza do serviço a ser prestado. De fato, é essa a orientação 

que deve ser seguida por toda Administração Pública nos certames relativos à 

terceirização de mão de obra. Contudo, o entendimento do TCU admite 

temperamentos, conforme se observa no próprio Acórdão nº 744/2015-2C: “nos 

casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas justificativas 

fundamentadas para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos termos do 

art. 16, inciso I, da IN 02/08 SLTI”. Para tanto, é preciso que haja no processo, ainda 

na fase interna da licitação (antes da publicação do edital), justificativa 

fundamentada do Órgão Técnico no sentido de ser exigida a experiência especifica da 

empresa na prestação de determinado serviço. Pergunto: Levando em conta a 

fundamentação apesentada é correto afirmar que serão aceitos atestados de qualquer 

natureza semelhante de mão–de-obra para atender aos requisitos de habilitação do 

presente certame?” 

Resposta: Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do 

Pregão nº 06/2020, esclarecemos: “Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela 

empresa licitante, seguem o disposto na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017. As 

condições de habilitação constam no Edital subitem 12.1.2 – Qualificação Técnica, conforme 
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Anexo I - Especificação dos Serviços, considerando-se ainda as características do objeto, 

especificamente no item 1 dos REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.  

 

Pergunta 5:  Existe atualmente empresa executando os serviços do objeto da licitação 

em referência, em caso positivo qual empresa? 

Resposta: Visan Serviços Técnicos. 

 

Pergunta 6: O órgão prevê o pagamento de Plano de Saúde, plano odontológico, 

seguro de vida e fundo para indenização decorrente de aposentadoria, devem ser 

cotados de acordo com a Convenção Coletiva? o licitante que não cotar será 

desclassificado? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 

trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

 

Pergunta 7: Visando isonomia entre as empresas participantes do processo, 

indagamos quais Convenções Coletivas devem ser adotadas para o serviço em 

questão? 

Resposta: Convenção Coletiva da Categoria do SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

 

Pergunta 8:  Visando ainda prever todos os custos de acordo com a percepção dessa 

administração, questionamos se é possível disponibilizar as planilhas, em formato 

Excel editável, de custos preenchidas que serviram como base para definição dos 

valores estimados informados no edital? 

Resposta: As empresas que desejarem o modelo das planilhas podem solicitar por e-mail que 

disponibilizaremos. 

 

Empresa: SOLLO SERVIÇOS 
 

Pergunta 1:  Existe atualmente empresa executando o serviço licitado? Se sim, qual?  

Resposta: Visan Serviços Técnicos. 

  

Pergunta 2: Deverá haver preposto fixo? Ou o preposto poderá realizar apenas visitas 

semanais? 

Resposta: As atividades do preposto são para acompanhamento do contrato, necessária a sua 

constante presença nos locais onde serão prestados os serviços, não sendo necessária a 

constante presença nos locais onde serão prestados os serviços. 
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Pergunta 3: Deverá ser fornecido ponto biométrico para fins de controle de 

frequência? 

Resposta: Conforme - ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS,  Item - 4. Manter em cada 

unidade da Contratada um relógio de registro de ponto que controle o horário de entrada e 

saída dos servidores da contratada de forma que esse registro não fique em função da 

contratante. 

OBSERVAÇÃO: O CONTROLE DE PONTO É FEITO MANUALMENTE, DEVIDO A QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS POR POSTO. 

 

Pergunta 4: Deverá ser cotado plano de saúde na proposta? O licitante que deixar de 

cotar será desclassificado? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 

trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

 

Pergunta 5: Deverá ser cotado auxilio funeral na proposta? O licitante que deixar de 

cotar será desclassificado? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 

trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

 

Pergunta 6: Deverá ser cotado plano odontológico na proposta? O licitante que deixar 

de cotar será desclassificado? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 

trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

  

Pergunta 7: Deverá ser cotado 21 ou 22 dias para fins de vale transporte e 

alimentação? 

Resposta: Deverão ser considerados 22 dias para fins de fornecimento de vale transporte e 
alimentação. 

 

Pergunta 8:  Irá ser divulgado o valor estimado global para a presente contratação 

após a fase de lances, está correto nosso entendimento? Se não, favor divulgar o 

estimado. 

Resposta: Sim. O valor global estimado é R$ 3.054.321,72 (três milhões, cinquenta e quatro 

mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), para o período de 12 (doze) 

meses, cuja informação está cadastrada no sistema Comprasnet. 
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Pergunta 9:  No campo ao qual se refere aos materiais a serem disponibilizados, mais 

especificamente, a planilha materiais, consta a descrição do item e suas referidas 

quantidades, porém não há qualquer menção sobre a periodicidade de fornecimento, 

diante do exposto, indago: qual é a periodicidade dos materiais a serem fornecidos? 

Resposta: Mensalmente. 

Importante ressaltar o item 4 do tópico materiais a serem disponibilizados do anexo I do 

edital: 

“a quantidade do material estimada foi feita com base no contrato vigente de 2015 a 2019, 

sendo que tais quantitativos poderão sofrer oscilações, para mais ou para menos, nos seus 

itens durante a vigência do contrato. Entretanto, a empresa Contratada tem total 

responsabilidade pelo fornecimento de materiais adicionais e/ou emprego de outros não 

previstos, porém necessários à perfeita execução dos serviços;” 

Brasília-DF, 13 de março de 2020 

 

Comissão Permanente de Licitação 


