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Licitações

CO
ONSÓRC
CIOPUB
BLICOIN
NTERFED
DERATIV
VODASSAÚDED
DA
REGIÃODEITABUN
NAEILH
HÉUS
REP
PUBLICAÇÃO
O REFERENTE
E AO PREGÃ
ÃO PRESENCIAL SRP 006//2019
Respo
osta aos que
estionamento
os das propo
ostas feitas pelas empre
esas no Preg
gãoPresencia
al SRP
006/2019 para a Po
oliclínica de Itabuna
I
e Ilhé
éus.
Após recebimentoss dos question
namentos con
nstados em ATA, foi realiza
ada uma análise feita pelo Corpo
Técnicco do CISCAU (Consórcio Público Interrfederativo da Saúde da Re
egião de Itabu
una e Ilhéus),, neste
ato re
epresentada pelo seu Pro
ocurador Juríd
dico, o Srº Raoní
R
Vaz Pinto Peixoto, onde passara
am as
conclu
usões para o pregoeiro e equipe
e
de apo
oio, e conform
me procedimen
nto, seguem a
as conclusões
s sobre
tal:
QUESTIONA
AMENTOS PO
OR EMPRESA
A
SOBRE A EMPRESA ATALAIA:
A
Questionamen
Q
nto da C. M. S. Chaves: diz que a Atala
aia não cotou sobre insalub
bridade como consta
n Edital.
no
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa Attalaia não dem
monstrou atendimento ao Item do Ane
exo I –
T
Termo
de Refe
erência, pois não há previsão de pagam
mento de Insa
alubridade, nã
ão atendeu ao Item
6
6.6.12
não há previsão
p
de trreinamento pa
ara os motoristtas.
Conclusão:Po
C
or ser um amb
biente hospita
alar, dentre os
s agentes am
mbientais enco
ontrados, o prrincipal
p
para
caracterizzação do adiccional é o Biológico. A ca
aracterização para percepçção do adicional de
in
nsalubridade deve-se
d
enqua
adrar no Anexxo 14 da NR 15,
1 aprovado pela portaria 12, de novembro de
1979, publicad
do no diário official da União
o em 23/11/19
979, sendo asssimCLASSIFIICAMOS a pro
oposta
da empresa Attalaia.
SOB
BRE O INSTIT
TUTO S3:
Questionamen
Q
nto da C. M.
M S. Chaves: pede a des
sclassificação
o da empresa
a S3, pela fa
alta de
le
egitimidade de
e quem assina
a a proposta comercial.
c
Resposta: No
R
o credenciame
ento há uma procuração assinada pelo Diretor Pre
esidente, o Sr.º
S
Dr.
Y
YuganTarge
P
Passos
Santa
ana, onde con
nstitui e dá poderesa
p
Ferrnanda da Silva Rodrigues
s para
re
epresenta-lo em
e todos os atos da licitaçã
ão.
Questionamen
Q
nto da Esfera
a: diz que a S3
S não aprese
entou as planilhas de equip
pamentos EPIS
S para
a
análise
dos va
alores apresen
ntados, não ap
presentou cus
stos do DSR (Descanso
(
se
emanal remunerado)
n suaplanilha de custos para todas as funções.
na
Resposta: Sob
R
bre as planilha
as de equipam
mentos não é obrigatório a listagem do m
mesmo uma ve
ez que
já
á se encontra no edital, e siim, obrigatório
o na planilha de
d composição
o de custos e a empresa attendeu
e
esse
quesito.
Já sobre o DSR; O parágra
afo único do art.
a 59-A, da CLT
C traz o tem
ma central do n
nosso texto de
e hoje.
V
Veja:
“A
A remuneraçã
ão mensal pacctuada pelo ho
orário previsto
o no caput desste artigo abra
ange os pagam
mentos
devidos pelo descanso
d
sem
manal remune
erado e pelo descanso em
m feriados, e serão conside
erados
c
compensados
os feriados e as prorrogaçõ
ões de trabalh
ho noturno, quando houver, de que tratam
m o art.
7 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação
70
C
”.
O que o dispossitivo quer dizzer é que o em
mpregado que
e trabalha em regime 12×36
6 não tem dire
eito ao
D
DSR.
Isto porq
que, entendeu
u o legislador, que o desca
anso de 36 ho
oras é suficien
nte para garan
ntir um
re
epouso satisfa
atório pelo em
mpregado.
E ainda conforme o entend
dimento do Accórdão n° 1.5
513/2013 - Ple
enário do Trib
bunal de Contas da
U
União,
abaixo transcrito:
t
(…
…)
c não deve se
c)
er provisionad
do pagamento
o relativo ao "Descanso Se
emanal Remun
nerado - DSR
R" e de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ESL+MDXZRLGY3CZTNIJDHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quinta-feira
26 de Setembro de 2019
3 - Ano - Nº 2080

CO
ONSÓRC
CIOPUB
BLICOIN
NTERFED
DERATIV
VODASSAÚDED
DA
REGIÃODEITABUN
NAEILH
HÉUS
"R
Reflexo sobre
e D.S.R." a trabalhadores que
q
obedecem
m ao turno de 12/36 horass, como ocorreu no
c
caso
dos moto
oristas socorrisstas (Peça 1, p. 72 e 74), isto porque inexiste previsã
ão legal, e ten
ndo em
v
vista
que ele já está inccluído dentro deste regim
me especial de
d trabalho; (grifos manttidos)”.
Desta forma, consideramos
D
c
que não exisste razão para
a que a RECO
ORRIDA tenha
a que inserir o DSR
e suas planilh
em
has de postoss 12x36.
A
Assim,
a remu
uneração mensal já inclui o pagamento
o do descans
so.
CONCLUSÃO: Então atrav
C
vés de tais análises
a
decidimos por CLASSIFICAR
C
R A PROPOSTA do
IN
NSTITUTO S3
3.
SOB
BRE A EMPR
RESA DM:
Questionamen
Q
nto da C. M.. S. Chaves: desclassifica
ação da emprresa DM, por apresentar valores
v
e
errados
no salá
ário referente ao cargo de Auxiliar
A
de Ma
anutenção Predial.
Questionamen
Q
nto da Esferra: diz que o a DM aprese
entou salário de R$ 1.200,,00 para auxiliar de
m
manutenção
predial quando
o o correto serria R$ 1.210,9
91, não apressentou custos do DSR (Des
scanso
semanal remun
nerado) na sua planilha de custos para to
odas as funçõ
ões.
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa
e
DM não
n apresento
ou em sua pro
oposta o anexo 12 não aten
ndendo
a Item 10.2 que determina que o valor do salário base
ao
e não poderá ser inferior ao
o valor descrim
minado
de R$1.210,91 e empresa apresentou salário de R$ 1.2
200,00, conse
equentemente, os valores de
e Hora
E
Extras
e todoss os encargoss estão incorrretos; atenden
ndo a conven
nção coletiva em vigor e ao Item
10.3; não há previsão de pa
agamento de plano
p
de saúde, odontológicco, alimentaçã
ão e seguro de vida;
a
atendendo
ao item
i
6.6.12, não há previsã
ão de treiname
ento para os motoristas.
m
Questionamen
Q
nto da VIVER
RDE: o repressentante da empresa
e
VIVE
ERDE SERVIÇOS AMBIEN
NTAIS,
re
equer a descclassificação da
d empresa DM
D TRANSPORTES, haja
a visto que a mesma utiliz
zou na
c
composição
de
e suas proposstas salário para
p
a função de Auxiliar de Manutenção Predial aba
aixo do
que determina a Convenção
o Coletiva da Categoria – CCT,
C
SEAC – SINDILIMP, cotado R$ 1.2
200,00
quando o corre
eto seria R$ 1.210,91, parra a função de
e Auxiliar de Serviços Gerrais, utilizou salários
divergentes em
m função do grau
g
de insalu
ubridade, o qu
ue não se justtifica, conform
me segue: ASG
G com
in
nsalubridade grau
g
médio R$ 1.100,00. ASG
A
com Insalubridade Gra
au Máximo R$
$ 1.150,00. Inc
clusive
e
estes
valores são estranh
hos ao que determina a Convenção Coletiva da Categoria. Incluiu
In
ndevidamente
e auxílio alimentação e adicional noturno no cálculo do
os encargos so
ociais e trabalhistas,
quando deveria
am estar nos insumos.
CONCLUSÃO: Devido aos
C
s questionam
mentos acima
a referidos, e considerando alguns po
ontos,
p
principalment
te a compos
sição de salários cotado
o de forma incorreta, de
ecidimos aca
atar e
D
DESCLASSIFI
ICAR a prop
posta da emp
presa DM, por
p
constar inconformida
ades que vio
olam o
e
edital.
SOBRE
E A EMPRESA
A VIVERDE:
Questionamen
Q
nto da C. M. S. Chaves: diz que a em
mpresa VIVER
RDE cotou a p
porcentagem do
d 13º
S
Salário
em 9,47% enquanto o correto seria 8,33%, a em
mpresa també
ém falhou em cotar o adicio
onal de
in
nsalubridade nas
n funções devidas do Edital.
Questionamen
Q
nto da Esferra: diz que a empresa Viv
verde não cotou insalubrida
ade sobre tod
das as
fu
unções, não apresentou
a
custos do DSR (Descanso se
emanal remun
nerado) na sua
a planilha de custos
p
para
todas as funções.
f
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa VIVE
ERDE, não de
emonstrou ate
endimento ao Item 3 do ane
exo I –
T
Termo
de Refe
erência, pois não
n há previsã
ão de pagame
ento de Insalu
ubridade, não há previsão de hora
e
extra
conforme
e Item 6.1 do Edital,
E
não há
á previsão de treinamento
t
dos motoristas, atendendo ao
a Item
6
6.6.12.
CONCLUSÃO:Diante dos expostos
C
e
acim
ma descritos, haja
h
visto que já pontuamos sobre os mesmos
questionamenttos de outras empresas, e verificamos
v
qu
ue há previsão
o de hora extrra, sobre o ad
dicional
de Insalubrida
ade, observarr que por ser um ambien
nte hospitalar, dentre os a
agentes amb
bientais

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ESL+MDXZRLGY3CZTNIJDHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Setembro de 2019
4 - Ano - Nº 2080

Almadina

CO
ONSÓRC
CIOPUB
BLICOIN
NTERFED
DERATIV
VODASSAÚDED
DA
REGIÃODEITABUN
NAEILH
HÉUS
encontrados, o principal pa
e
ara caracterizzação do adiicional é o Biológico.
B
A ccaracterização
o para
p
percepção
do adicional de insalubridade
i
deve-se enqu
uadrar no Ane
exo 14 da NR
R 15, aprovad
do pela
p
portaria
12, de
e novembro de
e 1979, publiccado no diário
o oficial da Un
nião em 23/11/1979, sendo assim
decidimos por CLASSIFICA
AR a proposta da empresa VIVERDE.
V
SOBR
RE A EMPRES
SA ARGO:
Questionamen
Q
nto da Esfera
a: diz que a empresa
e
ARG
GO não apresentou custos do DSR (Des
scanso
semanal remun
nerado) na su
ua planilha de custos para todas as funçõ
ões, cotou 30%
% para auxilia
ar nível
m
máximo,
corretto 40%, não apresentou
a
ass planilhas de
e equipamento
os EPIS para análise dos valores
v
a
apresentados.
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa Arrgo Bahia, nã
ão apresentou
u em sua pla
anilha de preç
ços os
c
custos
para oss exames adm
minissionais, não
n demonstro
ou atendimentto ao item III do anexo I – Termo
de Referência pois não há
á previsão no
o pagamento de insalubridade, ou profissional de se
erviços
g
gerais
(áreas com
c
insalubrid
dade grau má
áximo) não tem
m previsão de
e insalubridad
de, apenas ad
dicional
de periculosida
ade (30%), não
n
atendeu ao Item 6.6.1
12, não há previsão
p
de trreinamento pa
ara os
m
motoristas,
não
apresentou
o
anexo
a
X
XII
e
anexo
XIV.
Questionamen
Q
nto da VIVER
RDE: requer ta
ambém a desc
classificação da
d empresa A
ARGO BAHIA,, tendo
e vista que a mesma não
em
o apresentou a declaração contida no an
nexo XII do E
Edital, descum
mprindo
dessa forma o subitem 8.2 do
d Edital.
CONCLUSÃO: Dos questio
C
onamentos accima citados, decidimos em
m acatar e DE
ESCLASSIFIC
CAR a
p
proposta
da em
mpresa ARGO
O, no quesito a cotação de insalubridade Grau Máximo do Auxiliar.
SOB
BRE A EMPRE
ESA TSP:
Questionamen
Q
nto da C. M. S. Chaves: diz
d que a emp
presa TSP não
o cotou insalu
ubridade nos valores
v
re
eferentes a ho
oras extras, be
em como erra
ar nos valores referentes ass férias; també
ém foram errados os
v
valores
refere
entes ao déccimo terceiro salário e o salário mate
ernidade não apareceu na
n sua
c
composição.
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa TSP
P não apresen
ntou o anexo XII, não atendendo ao Item
m 10.2
que determina
a que o valor do salário ba
ase, não pod
derá ser inferiior ao valor d
descriminado de R$
1.210,91, a em
mpresa apressentou salário
o de R$ 1.009
9,52, consequ
uentemente, o
os valores de
e Hora
E
Extra
e todos os encargoss estão incorrretos, em su
ua planilha de
e encargos n
não há previs
são de
p
pagamentos
de
e INSS, não há
h previsão de
e custos para os exames to
oxicológicos d
dos motoristas
s e não
h previsão de
há
e custos para crachá
c
conform
me exigido no
o Item 6.6.4.
Questionamen
Q
nto da VIVER
RDE: requer ta
ambém a desclassificação da empresa T
TSP, tendo em
m vista
que a empresa não aprese
entou a declaração contida
a no anexo XII do Edital, d
descumprindo
o desta
fo
orma o subite
em 8.2 do Edital,
E
a referrida empresa não apresen
ntou cálculo p
para composição e
a
apuração
do percentual das bonificaçõ
ões e despes
sas indiretas BDI, contrarriando a legislação
p
pertinente,
em especial, ao Acórdão
A
2461/2018 do TCU
U.
CONCLUSÃO: Devido aos
C
s questionam
mentos acima
a referidos, e considerando alguns po
ontos,
p
principalment
te a compos
sição de salários cotado
o de forma incorreta, de
ecidimos aca
atar e
D
DESCLASSIFI
ICAR a prop
posta da emp
presa TSP, por
p constar inconformida
i
ades que vio
olam o
e
edital.
SOBRE
E A EMPRES
SA ESFERA:
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa Esfera
E
aprese
entou planilha
a com cálculo
os de hora extra
e
e
a
adicional
noturrno incididos sobre
s
o salário
o mínimo e nã
ão sobre o sa
alário base; co
onforme determ
mina o
A 59 e Art. 73
Art.
7 da CLT bem como OJ 47
4 do TST, o valor da hora extra não esstá de acordo com o
c
cálculo
p
previsto
em
Lei,
não
apresento
ou
o
anexo
XII.
CONCLUSÃO: Devido aos
C
s questionam
mentos acima referidos, ressaltamos
s que, em ab
bril de
2
2008,
o STF editou
e
a Súmu
ula Vinculantte (SV) 4, seg
gundo a qual o salário mín
nimo não pode ser
u
usado
como indexador
i
de
e base de cálc
culo de vanta
agem de serv
vidor público
o ou de emprregado
n
nem
ser subs
stituído por decisão judiciial. Em julho do mesmo ano,
a
o TST altterou a redaç
ção da
s
sua
Súmula 228 para de
efinir que, a partir da edição
e
da SV
S 4 do STF, o adicion
nal de
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nsalubridade
e seria calcula
ado sobre o salário básic
co, sendo ass
sim desconsiideramos o pedido
p
d desclassifiicação e deciidimos por CLASSIFICAR a proposta da
de
d Empresa E
Esfera.
S
SOBRE
A EMP
PRESA C. M. S Chaves (G
GEMA):
Questionamen
Q
nto da S3: a empresa Ge
ema, apresenttou planilha com
c
os cálcullos de hora extra
e
e
a
adicional
noturrno incididos sobre
s
o salário
o mínimo e nã
ão sobre o salário Base, co
onforme determ
mina o
A
ART.
59 e ART
T. 73 da CLT,, bem como OJ
O 47 do TST, não atendeu
u ao Item 6.6.12, não há prrevisão
de
treiname
ento
para
os
moto
oristas.

CONCLUSÃO: Devido aos
C
s questionam
mentos acima referidos, ressaltamos
s que, em ab
bril de
2
2008,
o STF editou
e
a Súmu
ula Vinculantte (SV) 4, seg
gundo a qual o salário mín
nimo não pode ser
u
usado
como indexador
i
de
e base de cálc
culo de vanta
agem de serv
vidor público
o ou de emprregado
n
nem
ser subs
stituído por decisão judiciial. Em julho do mesmo ano,
a
o TST altterou a redaç
ção da
s
sua
Súmula 228 para de
efinir que, a partir da edição
e
da SV
S 4 do STF, o adicion
nal de
in
nsalubridade
e seria calcula
ado sobre o salário básic
co, sendo ass
sim desconsiideramos o pedido
p
d desclassifiicação e deciidimos por CLASSIFICAR a proposta da
de
d Empresa C
C. M. S. Chaves.
Ficando assim
F
m as empresa
as convocada
as para retornarem no dia
a 4 de outubrro de 2019 às
s 09:00
(n
nove horas) no
n prédio da Prefeitura Municipal
M
de Almadina,
A
situado à rua E
Eusébio Ferre
eira, nº
2 Centro, Almadina-BA
26,
A
A, CEP 45640
0-000, em ato
a
contínuo ao Pregão Presencial (SRP)
0
006/2019.
A
Atenciosament
te,

________
____________
________
Dalton Lu
uiz Almeida Filho
F
P
Pregoeiro

_______
____________
________
Dan
nilo Santos Pe
ereira
E
Equipe
de Apo
oio

________
___________
_________
Raoní Vaz Pinto Peixoto
Pro
ocurador Jurídico
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