À Diretoria de Licitações e Contratos

Em resposta ao despacho (doc. 54) informamos que o relatório contábil
mencionado (doc. 36) apontou as seguintes pendências:
9- Considerando o novo conjunto de planilhas apresentado pela
empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI,
CNPJ.:09.445.502/0001-09 (doc. 34), ao compara-la com o anexo IV
do edital de pregão eletrônico nº 110/2019 – modelo da proposta e
planilhas de custos e formação de preços às fls. 220-253 do doc.03
(fls. 3359-3376,do processo físico) apontamos que a tabela de
identificação dos serviços continua em formatação diferente da
prevista no anexo IV do edital.
10- Na comparação entre novo conjunto de planilhas (doc. 34), a
convenção coletiva de trabalho CCT 000165/2019 ás fls. 57 a 80 do
doc. 07 (fls. 4336 a 4347 do processo físico) e a normas vigentes na
data da elaboração da proposta observamos que a empresa atendeu
aos questionamentos do item 10 do relatório contábil anterior (doc.
27), entretanto, para que possamos concluir o exame do custo por
empregado os custos do Módulo 5 - Insumos Diversos devem ser
analisados pelo setor competente.
11- Verificamos que os valores dos anexos IV – C (complemento dos
serviços de limpeza e conservação) e IV - D (quadro resumo - valor
mensal e global dos serviços) continuam não atendendo às
observações de serem calculados com quatro casas decimais.

Após diligências quanto aos itens informados acima, apresentamos o
seguinte:
Item 10 - há pronunciamento do setor competente doc. 38: “esta área
demandante apresenta sua concordância para que a referida empresa faça os
devidos ajustes em sua Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme
sugerido neste documento”. A empresa foi diligenciada apenas em relação aos
itens 09 e 11. Em resposta apresentou nova proposta (doc. 51) e planilhas de
composição de custos retificadas (doc. 52), cujo valor total global para 12
meses passou a ser de R$ 11.446.697,98. Observamos que o Módulo 5 Insumos Diversos continua com valores iguais aos apresentados na planilha de
custos anterior (doc. 34).
Item 09 – No novo conjunto de planilhas apresentado pela empresa
(doc. 52) identificamos que a tabela de identificação dos serviços continua em
formatação diferente da prevista no anexo IV do edital. Entretanto, as
informações essenciais para a prestação do serviço foram apresentadas. Desta
forma, apesar de o item ter sido parcialmente atendido, sugerimos aceitar a
tabela de identificação dos serviços da forma que foi apresentada.
Item 11 – Nas planilhas de composição de custos retificadas (doc. 52)
os valores dos anexos IV – C (complemento dos serviços de limpeza e
conservação) e IV - D (quadro resumo - valor mensal e global dos serviços)
atendem a observação de serem calculadas com quatro casas decimais.
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