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Esclarecimentos 30/03/2021 10:08:02

Raíssa dos Santos lima 

Bom dia!  
 
Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas o qual segue. 
 
Qual o ano do veículo a ser usado na prestação dos serviços? 
 
O combustível para abastecer a caminhonete será por conta da contratante ou da contratada?  
 
Os atestados de qualificação técnica , será aceito atestados de mão de obra terceirizadas de , portaria, limpeza recepção, entre
outros? 
 
Existe alguma empresa prestando tais serviços hoje? Se sim qual o valor do contrato atual? E qual a empresa? 
 
O valor estimado para o contrato de 12 meses está um pouco abaixo do praticado no mercado uma vez que a empresa deverá
disponibilizar um veículo e três funcionários para execução dos serviços. 
 
Quantos quilômetros por dia o veículo irá percorrer ? 
 
Quem irá dirigir o veículo ? Um funcionário habilitado ou algum funcionário da contratante? 
 
Qual sindicato devemos usar para elaborarmos nossa proposta? 
 
Agradeço desde de já pela atenção. 
 
 
 
 
 
Att.dpto comercial 
 

ana maria orlando pereira 01/04/2021 08:15:51

Bom dia! 
 
 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, informo que encaminhei para análise da Secretaria Municipal de Obras e Vias
Públicas, cuja manifestação encartada às fls. 187/188 do processo licitatório nº. 27/2021, segue abaixo: 
 
 
 
Qual o ano do veículo a ser usado na prestação dos serviços? 
 
RESPOSTA: conforme tabela de referência de preços DER, não existe determinação de ano do veículo desde que este conte com
os requisitos mínimos de segurança, no mais, no Anexo I do edital, nas obrigações da contratada, dispõe: “o veículo utilitário com
carroceria deverá estar em bom estado de conservação, ou seja, com os seguintes equipamentos: Motor funcionando sem
vazamentos de óleo ou esfumaçamento; componentes mecânicos e elétricos todos em funcionamento; suspensão em boas
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condições proporcionando segurança ao veículo, ao condutor e aos passageiros; pneus que ofereçam condições mínimas de
segurança; carroceria sem rachaduras, com trava de segurança para fechamento que proporcionem boa vedação evitando
derramamento acidental de material e demais equipamentos obrigatórios por lei.” 
 
 
 
O combustível para abastecer a caminhonete será por conta da contratante ou da contratada? 
 
RESPOSTA: Conforme exposto no Anexo I do edital, o custo com combustíveis, será por conta da pessoa jurídica contratada. 
 
 
 
Os atestados de qualificação técnica , será aceito atestados de mão de obra terceirizadas de , portaria, limpeza recepção, entre
outros? 
 
RESPOSTA: O edital do pregão eletrônico em questão, não exige atestado de qualificação técnica. 
 
 
 
Existe alguma empresa prestando tais serviços hoje? Se sim qual o valor do contrato atual? E qual a empresa? 
 
RESPOSTA:Atualmente não existe contrato vigente para esse tipo de serviço. 
 
 
 
O valor estimado para o contrato de 12 meses está um pouco abaixo do praticado no mercado uma vez que a empresa deverá
disponibilizar um veículo e três funcionários para execução dos serviços. 
 
RESPOSTA: O valor de referência foi obtido através de composição de custos de planilhas oficiais. No mais, foi verificado que tal
valor global contempla os salários e demais benefícios constantes na Convenção Coletiva, para cada função (ajudante geral e
encarregado), e também suporta os custos com o veículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantos quilômetros por dia o veículo irá percorrer? 
 
RESPOSTA: O veículo percorrerá a distância necessária para execução de cada tarefa. Estimamos que esse quantitativo não deva
exceder 100km diários, porém essa é apenas uma expectativa, podendo ser variável dia a dia. 
 
 
 
Quem irá dirigir o veículo ? Um funcionário habilitado ou algum funcionário da contratante? 
 
RESPOSTA: Conforme conta no Anexo I do edital, o motorista será de responsabilidade da empresa contratada, podendo um dos
03 (três) funcionários ser o motorista do veículo, se a legislação trabalhista assim permitir, ficando a cargo da contratada. 
 
 
 
Qual sindicato devemos usar para elaborarmos nossa proposta? 
 
RESPOSTA: O Siemaco de Piracicaba/SP, observando que a função do “ajudande de serviços gerais” consta na Convenção
Coletiva Siemaco – SINDVERDE e a função do “encarregado” consta na Convenção Coletiva Siemaco – SEAC. Deverão ser
observados os valores vigentes em 2021, bem como os benefícios de cada convenção. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Pregoeira 
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