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ESCLARECIMENTO 

 

Ref: Processo nº 009/2021 – Pregão Presencial nº 001/2021. 

Data de realização: 09/06/2021 Horário: 10hs e 00min 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controladoria de acesso, 

por período de 12 (doze) meses. 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao pedido de 

esclarecimento solicitado pela empresa “Ulrik Clean Eireli, CNPJ n° 14.399.944/0001-98” 

 

PERGUNTA:  

No Edital de Licitações, todos seus anexos, bem como e principalmente no “ANEXO I 

– TERMO DE REFERÊNCIA” temos os cargos e funções de controladoria de acesso bem 

como as atividades a serem feitas bem como apenas a determinação da jornada de trabalho. 

Então, em detrimento da análise destes o presente Edital e Anexos temos alguns 

questionamentos a fazer sobre estes. 

1 – Será necessária a cobertura destes profissionais no intervalo de almoço / janta 

destes, ou seja, deverá ter outro profissional par cobertura dos postos ou terá que ser pago 

intrajornada destes ou os mesmo poderão fazer seu intervalo de refeições. 

2 – Por se tratar de Área Hospitalar deverá ser pago alguma insalubridade e/ou 

periculosidade para estes, e caso sim qual percentual que deverá ser considerado. 

3 – Qual o Sindicato considerado para a prestação dos serviços, pois este deve ser 

analisado e equalizado em detrimento dos valores de todas as propostas apresentados por 

todos os concorrentes. 

4 – Será exigido planilha de custos detalhado para os postos em questão, e caso sim 

qual modelo deverá ser seguido. 

5 – Informar qual percentual de ISS considerado nos serviços em questão, bem como o 

valor do vale transporte do município. 

 

RESPOSTA:  

1 – Conforme item 5.13., não necessitará a cobertura do posto em caso de intervalo 

intrajornada (horário de almoço/descanso). 
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2 – Referida questão deverá ser avaliada pela empresa CONTRATADA, não 

competindo a CONTRATANTE fixar percentual de possível insalubridade/periculosidade. A 

CONTRATANTE deverá promover seu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA ou equivalente, conforme legislação em vigor. 

3 – Considerando o objeto versar em contratação de empresa para prestação de 

serviços de controladoria de acesso, compreendemos na incompetência para apontar o 

sindicato em questão, haja vista, a natureza do objeto.  

4 – A ‘planilha de custo’ não fora solicitada neste instrumento convocatório, haja vista 

o cenário de atuação e a simplicidade do objeto. A mesma será solicitada em caso de 

inexequibilidade da proposta ofertada, quando ao caso concreto. 

5 – O percentual de incidência de ISS está em 5% (cinco por cento) conforme 

legislação municipal vigente.  

Quanto ao vale transporte, devido ao período pandêmico da covid-19, houvera 

alteração na prática de cobrança da tarifa do transporte público. A linha municipal de ônibus, 

detém o valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) para recarga de bilhete eletrônico 

(vale transporte) para empresas que adquirem para seus funcionários. Todavia, quando do uso 

do transporte público, para pagamento em dinheiro, é cobrado R$ 3,00 (três reais) para todos 

os passageiros. Em síntese, a compra de bilhete eletrônico é mais onerosa que o pagamento a 

vista pelo passageiro.  

 

Colocamo-nos para eventuais esclarecimentos. 

 

Mongaguá, 20 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Priscila dos Santos Neris Brandão 

Autoridade Competente 


