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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.  
 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 11h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitções – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa COR 
LINE SISTEMA DE SERVICOS LTDA referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
(…) no que se refere ao anexo V  item 2 -   Orçamento básico, fica descrito no lote 2 (prestação de serviços de limpeza material e 
equipamentos inclusos posto) (19 postos de trabalho 12x36) . 
  
Entendemos que nesse item estão descritos 19 e que posto 12x36 são necessários 2 funcionários  um trabalhando em um dia e outro 
cobrindo sua folga, conforme consolidação trabalhista,sendo assim para 19 postos de trabalho 12x36 são necessários 38 funcionários . 
  
Gostaria de esclarecer se o entendimento é esse mesmo ou se houve um equívoco? 
  
Pois se o entendimento for esse o preço se torna inexequível uma vez que será provisionado R$ 2.317,95 por funcionário com no 
mínimo uma insalubridade devida conforme consolidação trabalhista de 20% por serviços insalubres  e no máximo de 40% mais encargos 
trabalhistas EPIS Vale alimentação Vale refeição entre outros custos que são obrigatórios . 
 
RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL 
Em resposta ao questionamento acima, não são 38 funcionários, nem 19. 
 
Cada upa deverá possuir 03 postos de trabalho, sendo 02 diurnos e 01 noturno, sendo necessário então 06 funcionários por UPA para 
execução dos plantões 12x36. 
 
No SAMU é apenas 01 plantão diurno, sendo necessário 02 funcionários para cumprimento do plantão 12x36. 
 
Na tabela anexa ao edital, houve erro de digitação e o total de postos ficou com 19, quando o correto seria 20. (06 para cada UPA e 02 para 
o SAMU) 
 
O Edital será ajustado neste sentido e dimensionado em postos de trabalho. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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