
 

 

IGM- Rua Waldemar Falcão, nº 121, Candeal, Salvador, Bahia, CEP 40.296-710  

 

ESCLARECIMENTO AO QUESTIONAMENTO APRESENTADO por empresa interessada em participar 

do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-IGM. 

Prezados, 
 
Boa Tarde, 
 
Solicito Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 01 / 2022, cujo objeto é a prestação de serviços 
de limpeza e jardinagem nas dependências desta unidade. 
 
Esclarecimentos: 
 
01 - Será obrigatório utilizar percentuais de encargos de 83,49% conforme convenção coletiva? As 
empresas que não utilizarem esses percentuais de encargos serão desclassificadas? 
 
Resposta: A licitante deve observar os subitens 6.5, 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3 do Edital. 
 
02 - Referente aos Materiais e Equipamentos não há listagem dos mesmos? Poderia disponibilizar uma 
lista para podermos dimensionar corretamente os custos? 
 
Resposta: É facultado à empresa interessada a visita às instalações do Campus do IGM e CIDACS, nos 
termos do subitem 6.6 do Edital, com vistas a melhor dimensionar os materiais a serem utilizados na 
limpeza, conservação e jardinagem da área, com base nos subitens 5.7 e 8.2, no IMR e demais itens do 
Termo de Referência. Entendemos que a empresa especializada detém expertise para melhor 
dimensionar o quantitativo de materiais/equipamentos necessários à execução do serviço. 
 
03 - Será obrigatório manter preposto "in loco”? 
 
Resposta: Reportar-se ao subitem 15.5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

04 - Qual o valor estimado para contratação? 
 
Resposta: Em relação à informação sobre o valor estimado, esclarecemos que o orçamento estimativo está 

inserido no bojo do processo licitatório, tal como determina a Lei Federal nº 10.520/02, que rege a licitação 

na modalidade de pregão. Como se sabe, a divulgação de tal orçamento estimativo, como anexo do edital, 

não é obrigatória, na medida em que não interfere na formulação de propostas, pois com os elementos que 

integram o Termo de Referência, os quais caracterizam de forma clara, precisa e suficiente o objeto licitado, 

é dado às empresas do ramo, sem quaisquer dificuldades, formular cada qual o seu respectivo preço e, haja 

em vista que a divulgação do orçamento não favorece a negociação, vindo em prejuízo do interesse público, 

à medida que as licitantes tomam ciência de quanto o Poder Público planejou desembolsar com a aquisição, 

o que diminui sensivelmente as chances de obtenção de preços inferiores aos da estimativa. 

No mais, importa anotar que a postura desta Administração é absolutamente amparada pela jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão Plenário 114/2007 TCU; Acórdão Plenário 1.248/2009 

TCU, Acórdão n.º 2080/2012-Plenário TCU e mais recentemente o Acórdão n.º 2989/2018-Plenário TCU. 

Finalmente, informamos que para a elaboração da proposta, a Licitante deverá atentar para as exigências 

contidas em todos os itens e subitens do Edital. 

 

Salvador, 01 de julho de 2022 

 

Adilson da Hora Sampaio 

Pregoeiro 

 

Equipe de Apoio 

Eduardo Fialho Silva 

Jorge Luis Menezes dos Santos 


