PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Divisão de Licitações
São José dos Campos, 19 de janeiro de 2022.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/SGAF/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO),
COLETA DIFERENCIADA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER, COLETA
DIFERENCIADA DE FEIRAS LIVRES E DE RESÍDUOS DA VARRIÇÃO E CAPINA DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
Em virtude de pedido de esclarecimento recebido informamos que:
Questionamento:
1. Solicito esclarecimento em relação ao item 03 – Coleta Diferenciada de Feiras
Livres, e Resíduos da Varrição e Capina.
Com valor referencial de R$ 90.000,00/mês, não será possível atender os quantitativos
mínimos solicitados:
Anexo VII – Quadro Operacional Mínimo, onde solicita um total de 42 colaboradores
+18% de reserva técnica, totalizando 50 colaboradores, com isso o valor de salário,
benefícios e encargos ultrapassa o teto referencial.
Além disso temos ainda para este item os seguintes equipamentos:
Anexo XV – Relação Mínima de Veículos, Implementos e Equipamentos, onde solicita
o uso de 05 caminhões e 12 sopradores para execução dos serviços.
Com a totalização da mão de obra mais equipamentos, com certeza ultrapassaremos o
valor máximo estipulado para o item.
Pergunta:
No item 8.5, descreve que serão desclassificadas as propostas que estejam situadas ao
patamar superior ao valor de referência.
Será permitido ultrapassar o valor deste item sem sofrer a penalidade de
desclassificação?
Resposta: A redação do item 8.5 dispõe que “serão desclassificadas as propostas que
após o término da etapa de lances, estejam situadas em patamar superior ao valor de
referência”. Isto porque a Administração não efetivará a contratação com empresa cuja
proposta final global esteja acima do valor de referência. Note que o critério de
julgamento das propostas, conforme item 1.2 do Edital, é o menor preço global.

Atenciosamente,

José Cláudio Marcondes Paiva
Diretor do Departamento de Recursos Materiais
Rua José de Alencar nº 123-1º andar-sala 03-Vila Santa Luzia-SJCampos-SP-Cep: 12209-904
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