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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
EFETUADO PELA EMPRESA ESPAÇO VERDE ENGENHARIA E PAISAGISMO –
ME:
No que se refere ao EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 160/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021 REGISTRO DE PREÇOS Nº.09/2021, CUJO O
OBJETO:Registro de preço para prestação de serviços de calceteiro, auxiliar de jardinagem,
auxiliar geral de conservação e artífice de manutenção para atender os Departamentos de
Obras Viação e Serviços Públicos e Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente;
Respeitosamente por nossa empresa vem por meio desse questionar alguns pontos do referido
edital:
A licitação contempla o item abaixo relacionada a jardinagem:
AUXILIAR DE JARDINEIRO
1)
Auxiliar de jardinagem CBO 9922 - 25
2)
Remover placas de sinalização;
3)
Colocar sinalização de advertência ao usuário nas vias em que haja circulação de
pessoas;
4)
Roçar áreas verdes das faixas de domínio das vias;
5)
Rastelar e retirar a massa verde;
6)
Podar árvore e remover as podas;
7)
Retirar ervas daninhas;
8)
Plantar, regar e adubar gramas e árvores;
9)
Recobrir a grama com terra;
10) Eliminar formigas e cupins;
11) Refilar mato na borda da pista.
12) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do Departamento
solicitante.
13) Carga horária semanal: 44 horas
Questionamentos:
1)
Auxiliar de jardinagem, esse profissional trabalhará junto com alguma equipe da
prefeitura ou trabalhará sob supervisão da contratada? Tendo em vista que são 44 horas
semanais entendemos que será 1 funcionário fixo para atender toda a demanda, correto?
2)
Ok
3)
Ok
4)
O uso da roçadeira e fornecimento da gasolina será de responsabilidade da contratada?
O edital não descreve os equipamentos que deverão ser de responsabilidade da contratada,
bem como roçadeira, pás, enxadas, cestos....
5)
Como deve ser feita a remoção dos resíduos vegetativos, o edital deve descrever se a
contratada deve apresentar veículo com carroceria ou se essa remoção será feita por veículo
da prefeitura. Isso muda o custo dos trabalhos.
6)
Ok
7)
Ok
8)
O adubo será fornecido pela contratada ou pelo município? Se for responsabilidade da
contratada qual a quantidade?
9)
A terra será fornecida pela contratada ou pelo município? Se for responsabilidade da
contratada qual a quantidade?
10) Para o controle de formigas e cupins é feito o uso especifico de inseticida, será fornecido
pelo município?
11) Ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO
ESTÂNCIA CLIMÁTICA E HIDROMINERAL
CNPJ: 18.940.098/0001-22
_____________________________________________________________________
12) Ok
13) O ano tem em média 52 semanas, então totalizando a carga horária se contemplarmos 44
horas semanais, totalizam 2.288 horas. Para totalizar as horas do contrato seria necessário
trabalhar com 2 funcionários e meio, assim gerando 110 horas trabalhadas por semana. O que
devemos considerar, horas semanais ou horas totais de no ano?

Resposta aos questionamentos apresentados pela empresa Espaço Verde
Engenharia e Paisagismo – ME, de acordo com o Departamento de Obras, Viação
e Serviços Públicos:
1)
Auxiliar de jardinagem, esse profissional trabalhará junto com alguma equipe da
prefeitura ou trabalhará sob supervisão da contratada? Tendo em vista que são 44 horas
semanais entendemos que será 1 funcionário fixo para atender toda a demanda, correto?
O funcionário trabalhará sob supervisão da prefeitura, em regime de dedicação exclusiva.
2)

Ok

3)

Ok

4)
O uso da roçadeira e fornecimento da gasolina será de responsabilidade da contratada?
O edital não descreve os equipamentos que deverão ser de responsabilidade da contratada,
bem como roçadeira, pás, enxadas, cestos ...
Ver item 2.12.2. Das máquinas, equipamentos e ferramentas
5) Como deve ser feita a remoção dos resíduos vegetativos, o edital deve descrever se a
contratada deve apresentar veículo com carroceria ou se essa remoção será feita por veículo
da prefeitura. Isso muda o custo dos trabalhos.
A remoção será feita por veículo da prefeitura.
6)

Ok

7)

Ok

8)
O adubo será fornecido pela contratada ou pelo município? Se for responsabilidade da
contratada qual a quantidade?
Será fornecido pelo Município.
9)
A terra será fornecida pela contratada ou pelo município? Se for responsabilidade da
contratada qual a quantidade?
Será fornecida pelo Município.
10) Para o controle de formigas e cupins é feito o uso especifico de inseticida, será fornecido
pelo município?
Será fornecido pelo Município.
11) Ok
12) Ok
13) O ano tem em média 52 semanas, então totalizando a carga horária se contemplarmos 44
horas semanais, totalizam 2.288 horas. Para totalizar as horas do contrato seria necessário
trabalhar com 2 funcionários e meio, assim gerando 110 horas trabalhadas por semana. O que
devemos considerar, horas semanais ou horas totais de no ano?
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Considerar horas semanais (trabalhadas).

