
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

EDITAL SEI Nº 6797953/2020 - SAP.UPR
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 203/2020
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos com dedicação
exclusiva de mão de obra na área de limpeza, conservação, zeladoria, copeiragem, telefonista e
carregamento e organização de materiais, com fornecimento de equipamentos.

 

1. Recebido em 30 de julho de 2020 às 08:29 horas. 
 
Questionamento 1: "Gostaria de saber qual ou quais empresas prestam atualmente os serviços deste
certame ( limpeza, conservação, zeladoria, copeiragem, telefonista e carregamento e organização de
materiais). Fico no aguardo."
Resposta: Conforme Secretaria requisitante, em resposta encaminhada através do MEMORANDO SEI
Nº 6817505/2020 - SAP.UAO: "1) Conforme disposto no Portal da Transparência, no endereço
eletrônico: https://transparencia.joinville.sc.gov.br, a atual empresa prestadora dos serviços de
limpeza, conservação, zeladoria e copeiragem, é a Orbenk Administração e Serviços LTDA, vencedora
do Pregão Presencial nº 257/2014, que originou os Termos de Contrato nº 021, 023, 026, 445, 446,
447, 448 e 449 de 2014, 349/2015, 238/2017, 173 e 288 de 2018. A empresa Orbenk Administração e
Serviços LTDA, ainda foi vencedora do Pregão Presencial nº 017/2017, que originou o Termo de
Contrato nº 123/2017; e 2) Para as funções de telefonista e servente de serviço braçal/carregador não
há contratação vigente."
 
2. Recebido em 30 de julho de 2020 às 08:43 horas. 
 
Questionamento 1: "VENHO CORDIALMENTE SOLICITAR DESTA HONROSA  COMISSÃO AS
PLANILHAS EM FORMATO EXCEL, PARA BUSCAR MELHOR ECONOMIA E PREÇO NA
DISPUTA, DEVIDO A COMPLEXIDADE DA MESMA, FACILITARIA MUITO AOS PARTICIPANTES
SE AS MESMAS FOREM ENVIADAS OU ANEXADAS AO PORTAL."
Resposta: O edital não prevê a disponibilização das planilhas que compõem o Anexo VIII, em formado
diverso da já disponibilizada nos meios indicados no edital.
 
3. Recebido em 31 de julho de 2020 às 12:10 horas.
 
Questionamento 1: "Qual empresa presta os serviços atualmente?"
Resposta: Conforme Secretaria requisitante, em resposta encaminhada através do MEMORANDO SEI
Nº 6817505/2020 - SAP.UAO: "1) Conforme disposto no Portal da Transparência, no endereço
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eletrônico: https://transparencia.joinville.sc.gov.br, a atual empresa prestadora dos serviços de
limpeza, conservação, zeladoria e copeiragem, é a Orbenk Administração e Serviços LTDA, vencedora
do Pregão Presencial nº 257/2014, que originou os Termos de Contrato nº 021, 023, 026, 445, 446,
447, 448 e 449 de 2014, 349/2015, 238/2017, 173 e 288 de 2018. A empresa Orbenk Administração e
Serviços LTDA, ainda foi vencedora do Pregão Presencial nº 017/2017, que originou o Termo de
Contrato nº 123/2017; e 2) Para as funções de telefonista e servente de serviço braçal/carregador não
há contratação vigente."
 
Questionamento 2: "Podemos alterar as planilhas, inclusive os custos de encargos sociais?"
Resposta: Em atenção a alteração das planilhas, deve ser observado o disposto no subitem 8.4 do edital,
onde, a proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital,
adequados ao valor ofertado pelo proponente. Quanto a alteração dos custos de encargos sociais, estes
deverão atender a legislação vigente que rege a matéria.
 
Questionamento 3: "Por que a vigência contratual é de 15 meses e a execução dos serviços é de 12
meses? (item 17.1 e 17.2 – sendo que a lei citada e incisos são os mesmos)."
Resposta: O prazo de vigência contratual de 15 meses está considerando o tempo de execução dos serviços
de 12 meses, somados aos prazos de pagamento, de emissão da ordem de serviço e início de execução dos
serviços.
 
4. Recebido em 31 de julho de 2020 às 14:17 horas. 
 
Questionamento 1: "(...) solicitar, para conferência, as planilhas de composição de preços, referentes
ao Pregão 203/2020 (contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão de obra na área de limpeza, conservação, zeladoria, copeiragem,
telefonista e carregamento e organização de materiais, com fornecimento de equipamentos), em
formato EXCEL, para que possamos estar conferindo com os nossos preços, pois, as fornecidas
juntamente com o Edital está em modo PDF. Estamos encontrando um valor global totalmente
diferente do proposto pela Prefeitura (o nosso valor está dando quase 10% a maior). Com a planilha de
vocês, nós poderíamos estar checando para identificarmos possíveis equívocos nos lançamentos dos
valores propostos."
Resposta: O edital não prevê a disponibilização das planilhas que compõem o Anexo VIII, em formado
diverso da já disponibilizada nos meios indicados no edital.
 

Aline Mirany Venturi
Pregoeira

Portaria nº 083/2020

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi, Servidor(a)
Público(a), em 03/08/2020, às 09:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 6826702 e o código CRC 3396A12C.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
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