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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ESTÂNCIA/SE
Pedidos de Esclarecimento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 2022.007.008

16/03/2022 09:12
Pedido - Bom dia Pregoeira, gostaríamos de saber se será obrigatório o lançamento, na planilha de
custos e formação de preços, o valor de insalubridade para as funções contidas no Edital. Se sim, favor
nos informar o percentual.
18/03/2022 14:54
Resposta - A incidência de insalubridade e outros adicionais devem guardar consonância com os
percentuais e funções, dispostos na legislação em vigor(NR 15)aplicável indistintamente a todas
relações de trabalho, para as funções descritas com incidência deve compor a tabela.
16/03/2022 17:58
Pedido - Prezada pregoeira, Prezada pregoeira, boa tarde. Em leitura ao edital da licitação em epígrafe
ficamos com algumas dúvidas referente a prestação dos serviços do objeto licitado, portanto segue
questionamentos: 1. O objeto da licitação ressalta sobre a prestação de serviços comuns de limpeza,
asseio e conservação bem como recepção para atender as necessidades da Secretária Municipal da
Saúde de Estância/SE. As funções estabelecidas são de: agentes de limpeza, recepcionista e supervisor,
também são listadas os locais em que os serviços serão prestados incluindo Unidades de Saúde
Familiar e Centros de Especialidades Clínicas, por exemplo. Sabe-se que os profissionais que executam
suas atividades em unidades de saúde/hospitalares estão expostos a doenças infecto contagiosas,
sendo, portanto, considerado locais insalubres fazendo jus ao pagamento de insalubridade a esses
profissionais. Assim, diante de todo o contexto explanado, pergunta-se: para as categorias informadas
(agente de limpeza, recepcionista e supervisor), qual o grau de insalubridade deverá ser pago? Grau de
insalubridade mínimo (10,00%), grau de insalubridade médio (20,00%) ou grau de insalubridade
máximo (40,00%)? Solicitamos resposta com grau de insalubridade de cada função. 2. Estamos
entendendo que houve um equívoco em relação ao número da CBO informada para função de
recepcionista, sendo o número apresentado no termo referência 4221-50, enquanto na verdade o
número da CBO é 4221-05, entendimento correto?
18/03/2022 14:58
Resposta - RESPOSTA 1: A incidência de insalubridade e outros adicionais devem guardar consonância
com os percentuais e funções dispostos na legislação em vigor(NR 15)aplicável indistintamente a todas
relações de trabalho. RESPOSTA 2: Vislumbrou-se um equívoco formal no que diz respeito para a
função de recepcionista o qual admiti adequação, sem contudo afetar as propostas tendo em vista que
as estas serão formuladas tomando por base a função executada, devendo ser considerado o CBO –
4221-05.
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Comissão Licitação <cplestancia@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 02/2022/FMS
Lúcia Helena <lucia.helena@masterservemp.com>
Para: cpl@estancia.se.gov.br, cplestancia@gmail.com
Cc: Comercial <comercial@masterservemp.com>

16 de março de 2022 15:25

Prezada Comissão, boa tarde!
Venho através deste, solicitar alguns esclarecimentos referente ao edital em epígrafe, cujo objeto é
a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO BEM COMO
DE RECEPÇÃO, atendendo a solicitação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme
MEMORANDO n.º 13/2022 – ADM/SMS/ME.
Assim sendo, favor esclarecer os seguintes itens:
14 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
ITEM- 14.1.1 – Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA:
a) executar os serviços conforme especificações deste termo de referência e de sua proposta, dentro
da melhor técnica e qualidade, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo todos os equipamentos, ferramentas e utensílios
em quantidade, em qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância das recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
P- Qual a relação de equipamentos, ferramentas e utensílios ao qual se refere este item?
Poderia nos fornecer a lista do que se pede?
Rc) fornecer e tornar obrigatória a uniformização do pessoal, identificando-os através de crachás, com
fotografia recente, bem como, a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
P- Qual a relação de Equipamento de Proteção Individual que deve ser fornecida?
Rr) Orientar a Secretaria da Saúde na aquisição dos materiais de limpeza necessários para a
execução dos serviços e de acordo com as normas vigentes aplicáveis.
P- A contratante será a responsável pela disponibilização dos materiais de limpeza
necessários para a execução do serviço?
RITEM - 16.2.2. A planilha de custos separada por categoria profissional:
b) O licitante deverá atribuir na sua planilha de custo o percentual de insalubridade, quando
aplicável, que seja compatível as funções licitadas, conforme discorre a Norma Regulamentadora Nº
15, assegurado ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário-mínimo;
P- A função de Agente de Limpeza cabe o adicional de insalubridade? Qual o percentual que
deve ser atribuído a função?
RITEM - 16.1.2.5. Na Planilha de Custo o cálculo do vale-transporte considerará 26 (vinte e seis)
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dias/mês e no cálculo do Vale-alimentação 22 (vinte e dois) dias/mês.
P- Tendo em vista que o processo licitatório ocorrerá no Município de Estância e que a
execução do serviço será dividido de acordo com as localidades conforme item 3.15 – DOS
LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS totalizando 19 unidades, qual o valor do vale
transporte a ser atribuído? Existe transporte coletivo na cidade? Se não, qual seria a forma
de transporte a ser utilizada pelos colaboradores?
RItem- 18.6. Vistoria Técnica
h) Caso a licitante não queira participar da Visita Técnica, deverá apresentar, em substituição ao
atestado de visita, Declaração (Modelo no ANEXO VI) formal assinada pelo responsável técnico, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a
Secretaria Municipal da Saúde.
P- O responsável técnico que é mencionado no item 18.6 refere-se ao Representante Legal da
contratada, correto?
RANEXO I II – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
P- Poderia nos disponibilizar planilha de formação de preços em formado editável (Excel)?
Deverá ser preenchido uma planilha de formação de preço para cada profissional que engloba
o serviço ou uma planilha pro função?
R-

Desde já agradeço pela atenção.
-Att,
Lúcia Helena
Analista Comercial
(79) 3027-0444
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