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Feira de Santana, 15 de janeiro de 2018 
 
Do: Departamento de Licitação e Contratos 
 
Prezado (s) Senhor (es), 
 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa SUSTENTARE 
SANEAMENTO, referente à LICITAÇÃO Nº 338-2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 069-2017, informamos que: 
 
QUESTIONAMENTO/Resposta: 
 

1. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - Mapas Pormenorizados 

 

A escala 1:15.000 definida para apresentação do mapas pormenorizados não possibilita a 

visualização adequada dos setores. 

 

Entendemos que os mapas pormenorizados devem ser apresentados na escala 1:10.000 

que possibilita a visualização para avaliação e entendimento dos Setores.  

 

Pergunta-se: Está correto o nosso entendimento?  

  

Resposta: Sim, está correto o entendimento. 

 

2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - Varrição Manual 

 

Na especificação técnica da varrição manual consta: Aos domingos deverá ser previsto 

10% (dez) por cento do contingente efetivo utilizado em dias normais, para a varrição 

manual. 

 

Entendemos que para atender essa especificação, 90% (noventa) por cento do contingente 

efetivo será utilizado em dias normais e 10% (dez) por cento do efetivo será utilizado aos 

domingos, perfazendo dessa forma 100% do efetivo para execução desse serviço. 

 

Pergunta-se: Está correto o nosso entendimento?  

  

Resposta: Sim, está correto o entendimento. 

 

 

3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - Dimensionamento de Recursos 

 

Entendemos que os recursos a serem dimensionados referem-se somente a mão de obra e 

equipamentos para verificação da produtividade, uma vez que os materiais e outros 

recursos estarão sendo considerados na proposta de preços. 

 

Pergunta-se: Está correto o nosso entendimento? 
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Resposta: Sim, está correto o entendimento. 

 

 

4.  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - Varrição Manual 

 

Qual é a produtividade por agente de varrição manual e qual o quantitativo de varredores 

adotado? 

 

Resposta:  De acordo com o Projeto Básico e Especificações Técnicas, o serviço de 

varrição manual deve apresentar frequência compatível com o potencial de geração 

de lixo de varrição e fica a cargo da licitante a sua proposição dentro da área deste 

serviço. 

Para a composição dos serviços da varrição manual, deverá ser levado em conta que 

este serviço deverá ser executado por Agentes de Limpeza (varredores) 

individualmente, munido de todo material necessário à boa execução dos trabalhos. 

O trabalho dos Agentes de Limpeza se desenvolverá individualmente, fazendo a 

varrição, amontoando, recolhendo, ensacando e transportando os resíduos até os 

pontos de confinamento determinados para coleta. 

Evidentemente, a produtividade de cada Agente de Limpeza variará de acordo com 

as características do logradouro. Ou seja, a quantidade e tipo de resíduos 

encontrados, o tipo de sarjeta, o trânsito de veículos e pedestres, etc. 

(Conforme texto retirado do próprio Edital páginas 38 e 47, subitens "2.6.4" e 

"2.6.6") 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

Osmario de Jesus Oliveira 
Presidente da CPL 

 


