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CE N°  FIESC/GEA 56852/19 
 
Florianópolis, 5 de a gosto de 2019. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 02/2019 

Referência: PP nº 005/2019 

Contratação de empresa especializada na prestação serviços de JARDINAGEM, para atendimento das 
necessidades das Entidades Licitantes, nas unidades da FIESC, do SENAI/SC e do SESI/SC, de forma 
Corporativa, para unidades do Estado de Santa Catarina, conforme condições e exigências do Edital e 
seus anexos.  

 
PERGUNTA 1:  

Data: 31 de jul de 2019 16:38  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO  CONVOCATÓRIO 

PP 005/2019 

Prezados Senhores, venho por meio deste solicitar se sua parte revisão ou reconsideração sobre os 
valores sugeridos como limitadores para prestação de serviços nas unidades de SESI e SENAI – Caçador. 

Atualmente trabalha-se 30 horas semanais na unidade do SESI - CAÇADOR pelo valor de R$ 3.250,00 
(três mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. No edital constam 44 horas semanais trabalhadas, ou seja, 
aumento de 46,96% a mais na quantidade de horas trabalhadas, ficando impossível financeiramente 
apresentar proposta para esta quantidade de horas neste valor E na unidade do SENAI – CAÇADOR, 
trabalha-se atualmente 20 horas semanais pelo valor de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta 
reais) mensais. No edital constam 24 horas semanais trabalhadas, ou seja, aumento de 20% a mais na 
quantidade de horas trabalhadas, ficando impossível financeiramente apresentar proposta para esta 
quantidade de horas.  

Pede-se a revisão dos valores e horas semanais trabalhadas haja vista que pelo valor apresentado é 
impossível manter funcionários, equipamentos, e’pis, encargos trabalhistas e demais despesas 
decorrentes da realização das atividades pertinentes. 

 
RESPOSTA: 

Abaixo transcrevo resposta referente aos questionamentos do PP 005/2019 - FIESC:  

“Houve um erro de digitação no edital, e a “frequência” correta para o LOTE 7 é conforme abaixo: 
 

Lote  Unidade Quantidade Frequência Descrição dos Serviços 
Limitador Preço 

Mensal (R$) 
Limitador Preço 

Anual (R$) 

7 

Caçador 1 

Diária – Segunda 
à sexta –feira, 
20h semanais 

(Diurnas) 
Serviços de Jardinagem 

com posto fixo de trabalho 
nas unidades. 

1.850,00 22.200,00 

204 - Caçador 1 

Diária – Segunda 
à sexta –feira, 
30h semanais 

(Diurnas) 

3.250,00 39.000,00 

LIMITADOR DO PREÇO GLOBAL LOTE 7 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00 

 
Publicamos nesta data, no Portal de Compras da FIESC, a ERRATA nº 03/19 e Prorrogação da data de 
abertura da licitação, CE 56789/19. 
 
Atenciosamente, 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


