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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

Pregão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Resposta - SEL/SUAG/PREGAO  

   

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº. 001

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - P.E. Nº. 002/2021 - PREGÃO/SUAG/SEL-GDF

PROCESSO SEI Nº 00220-00003468/2020-41

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuos de limpeza, tratamento e
conservação, visando a manutenção das piscinas do Complexo Aquá�co Claudio Cou�nho, com subs�tuição de
azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço,
mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das a�vidades contratadas.  As
manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira a sábado.

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no desempenho de suas atribuições, em virtude do Pedido
de Esclarecimento nº. 001, pleiteado pela empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 05.283.260/0001-35, encaminhado via e-mail, às 12h50min do dia 25/02/2021, comunica aos interessados o
seguinte:

 

2. DA TEMPESTIVIDADE E DO RECONHECIMENTO DO ESCLARECIMENTO:  

2.1. Conforme prelecionado no Item 4.7 e no Item 4.8. da Cláusula 4. (Quarta) – DA IMPUGNAÇÃO
AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO do Edital em epígrafe, in verbis:

“4. DA IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

(...)

4.7. Os esclarecimentos de
dúvidas quanto ao EDITAL e
seus ANEXOS I A IX deverão ser
envidados ao Pregoeiro, até 3
(três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da
sessão pública, (até às 18:00
horas do dia 05/03/2021),
mediante pe�ção a ser enviada
exclusivamente por meio
eletrônico, através do e-
mail pregao.sel@esporte.df.gov.br.

4.8. Os pedidos de
esclarecimentos deverão estar

mailto:pregao.sel@esporte.df.gov.br
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devidamente iden�ficados
(CNPJ, razão social, nome do
representante legal e
comprovação de poderes para
representar a pe�cionante, se
pessoa jurídica, e nome
completo e CPF, se pessoa
�sica).” (Grifo nosso)

2.2. Verifica-se que o presente Pedido de Esclarecimento nº. 001, pleiteado pela empresa W&E
SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.283.260/0001-35, encaminhado via e-mail, às
12h50min do dia 25/02/2021, encontra-se tempes�vo, tendo em vista que os esclarecimentos deverão ser
enviados até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, (até às 18:00 horas do
dia 05/03/2021) – item 4.7, conforme espelho do e-mail ANEXO I desta RESPOSTA.

2.3. Verificamos no e-mail supracitado (ANEXO I) as informações básicas para o reconhecimento do
Pedido de Esclarecimento, prelecionado no item 4.8, como: “...nome do representante legal e comprovação de
poderes para representar a pe�cionante, se pessoa jurídica...”.

2.4. Sendo assim, este Pregoeiro e sua Equipe de Apoio reconhecem o Pedido de Esclarecimento para
melhor informar e esclarecer quaisquer dúvidas na composição das Propostas de Preços e na elaboração
da Documentação de Habilitação.

 

3. DA ALEGAÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.283.260/0001-35,
conforme espelho do e-mail (ANEXO I desta RESPOSTA), ques�ona e alega:

 

3.1.1. "QUESTIONAMENTOS 01: 
No Edital e Termo de Referência diz: 
 “9.1.1.5.  A verificação do residual de cloro e do pH deve ser realizada em tempo hábil, de modo que a
incidência solar não venha a dissipar o cloro. Portanto, a verificação deve ser realizada em dia consecu�vo
à aplicação do cloro, em horário conveniente, em que não seja alta a incidência solar, ficando prescrito o
intervalo entre 6 e 8 horas da manhã. 
9.1.1.6. Essa verificação será diária e u�lizada como parâmetro para a realização do tratamento químico,
bem como para subsidiar os procedimentos de limpeza e desinfecção. Através desses ensaios, verificar-se-
á a qualidade da água nas piscinas e os resultados serão anotados diariamente, em fichas que estarão à
disposição dos usuários com data e hora da análise.” 
Já na parte Obrigações da contratada diz: 
“12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 12.1. A Contratada deverá apresentar corpo técnico próprio, com funcionários comprovadamente
especializados e experientes para a verificação da qualidade da água, no mínimo, 2 (duas) vezes por
semana, sob seu exclusivo vínculo emprega�cio e responsabilidade por todos os correspondentes
encargos trabalhistas, previdenciários e securitários; 
12.2. A Contratada disponibilizará, para a execução do objeto, os piscineiros, de segunda à sexta no
horário de 06h00 às22h00 horas, e aos sábados, de 06h00 as 14h00 horas, em cada Centro Olímpico do
Distrito Federal e no Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho.”

Nota-se que há uma contradição, pois no item 9.1.1.6 diz que a verificação é diária e já o item 12.1 diz que
a verificação será no mínimo 02 (duas) vezes por semana, ou seja, o TR informa que a verificação deveria
ser diária, porém a obrigação da empresa é de fazer no mínimo 2 vezes. Sabendo do fluxo de alunos
durante as aulas, pergunto se não seria interessante alinhar no Edital e Termo de Referência essas
informações?"
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3.1.2. "QUESTIONAMENTOS 02: 
No Edital e Termo de Referência diz: 
“9.1.1.9. O serviço de manutenção das piscinas será diário, de segunda a sábado, abarcando
manutenções preven�vas e corre�vas, que visem manter a qualidade da água seja pelo constante
tratamento, seja por alterações específicas e locais que busquem reparar danos.” 
 Já na parte Obrigações da contratada diz: 
““12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 12.1. A Contratada deverá apresentar corpo técnico próprio, com funcionários comprovadamente
especializados e experientes para a verificação da qualidade da água, no mínimo, 2 (duas) vezes por
semana, sob seu exclusivo vínculo emprega�cio e responsabilidade por todos os correspondentes
encargos trabalhistas, previdenciários e securitários; 
12.2. A Contratada disponibilizará, para a execução do objeto, os piscineiros, de segunda à sexta no
horário de 06h00 às22h00 horas, e aos sábados, de 06h00 as 14h00 horas, em cada Centro Olímpico do
Distrito Federal e no Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho.” 
Consultando nossa área jurídica, da forma que está não se tem obrigação de ir diariamente, mas teremos
que ir no mínimo 02 (duas) vezes por semana, conforme horários de funcionamento do local. Logo a
empresa diariamente tem a opção de ir, mas não a obrigação.

Diante do exposto acima, venho saber se nosso entendimento está correto?"

 

3.1.3. "QUESTIONAMENTOS 03

No Edital e Termo de Referência diz:

“9.1.1.9. O serviço de manutenção das piscinas será diário, de segunda a sábado, abarcando
manutenções preven�vas e corre�vas, que visem manter a qualidade da água seja pelo constante
tratamento, seja por alterações específicas e locais que busquem reparar danos.”

Este serviço caracteriza serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obras ou Demanda, não
sendo obrigatório cumprir a jornada de 8 horas diárias, apenas indo ao local e fazendo as devidas
correções e está liberado? Perguntamos, pois como tem a�vidades na parte da manhã, tarde e noite no
local essa informação é fundamental para formação de preço, pois caso tenhamos que deixar um
funcionário fixo o custo é bem superior comparado com o funcionário não fixo, onde realiza sua a�vidade
e pode ir para outro local ou empresa."

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

4.1. Resposta ao QUESTIONAMENTOS 01, subitem 3.1.1:

4.1.1. Não há contradição entre os trechos citados. Isso porque os itens 9.1.1.5 e 9.1.1.6 do
Termo de Referência tratam da verificação residual do cloro e do pH, o que deve ser feito diariamente,
pelo piscineiro, juntamente com o próprio tratamento, limpeza e conservação das piscinas. Por outro
lado, o item 12.2 trata da verificação da qualidade da água, necessário ao controle tecnológico de que
versa o item 7.2 do Termo de Referência. Tal verificação deve obrigatoriamente ser feita por engenheiro
químico, que deverá também emi�r relatórios mensais sobre a qualidade da água. Desta forma, há a
obrigatoriedade de visitas diárias por parte da empresa para realizar os serviços de manutenção das
piscinas, o que pode ser feito por piscineiro. A obrigação de visita de no mínimo duas vezes por semana
refere-se ao engenheiro químico, responsável pelo controle tecnológico da qualidade da água.

 

4.2. Resposta ao QUESTIONAMENTOS 02, subitem 3.1.2:

4.2.1. O entendimento está errado. Conforme explicado na resposta dada ao ques�onamento
01 e em consonância com a descrição do objeto do Termo de Referência e do Edital, a manutenção nas
piscinas será diária, de segunda a sábado. A obrigação de visita de pelo menos 02 (duas) vezes na
semana refere-se apenas ao engenheiro químico, para verificar a qualidade da água. O serviço de
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manutenção de piscinas a ser contratado envolve visitas diárias, 6 vezes na semana, de segunda a
sábado, obrigatoriamente.

 

4.3. Resposta ao QUESTIONAMENTOS 03, subitem 3.1.3:

4.3.1. O objeto do Termo de Referência não cons�tui serviços con�nuados que exijam
dedicação exclusiva de mão de obra. As visitas para manutenção das piscinas são diárias, mas não há
obrigação de cumprir jornada de trabalho de 8 horas. A contratada terá obrigação de, diariamente,
prestar os serviços de manutenção das piscinas e controle da água, no tempo necessário e razoável para
tanto, sem necessidade de manter posto fixo de piscineiro no Complexo Aquá�co Cláudio Cou�nho.

 

5. DA CONCLUSÃO:

5.1. Tendo em vista que a dúvida da Empresa foi sanada, e que as informações constam no Edital em
epígrafe, e na Relação de Itens, sendo que, inques�onavelmente, a alegação feita pela Empresa não afetará a
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes, o EDITAL DE LICITAÇÃO -
PREGÃO ELETRÔNICO - P.E. Nº 002/2021 - PREGÃO/SUAG/SEL-GDF e seus ANEXOS I A IX permanecem sem
modificações, e com os mesmos prazos estabelecidos no mesmo.

5.2. Importa consignar que os pedidos de esclarecimento, com as respec�vas respostas, encontram-se
disponibilizados no site do Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br – no link correspondente a este
Edital: Acesso Livre > Pregões > Agendados e na tela principal, acesso seguro, em: visualizar
impugnação/esclarecimento/aviso), e na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal
– SEL-GDF, www.esporte.df.gov.br (clicar em “Publicações/Licitação”), antes da abertura da sessão, ficando
todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

 

 

THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS

Pregoeiro

 

 

ELISABETE MOURA DE CARVALHO

Equipe de Apoio

 

 

MARCOS ANTONIO DE JESUS FONSECA

Equipe de Apoio

 

 

ANEXO I

(Id. SEI/GDF nº.: 56885837)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS -
Matr.0277983-8, Pregoeiro(a), em 01/03/2021, às 12:15, conforme art. 6º do Decreto n°

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
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36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE MOURA DE CARVALHO - Matr.0277605-7,
Membro da Equipe de Apoio, em 01/03/2021, às 12:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTÔNIO DE JESUS FONSECA -
Matr.0277759-2, Membro da Equipe de Apoio, em 01/03/2021, às 12:39, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 56888661 código CRC= 1C1ED8A0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa Sul - CEP 70304-000 - DF

(61) 4042-1828 - Ramal 2004 
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ESCLARECIMENTOS

Venho através deste, com base no item 4.7 solicitar os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTOS 01

No Edital e Termo de Referência diz:

 

 “9.1.1.5.  A verificação do residual de cloro e do pH deve ser realizada em tempo hábil, de modo que a incidência solar não venha a
dissipar o cloro. Portanto, a verificação deve ser realizada em dia consecutivo à aplicação do cloro, em horário conveniente, em que
não seja alta a incidência solar, ficando prescrito o intervalo entre 6 e 8 horas da manhã.

9.1.1.6. Essa verificação será diária e utilizada como parâmetro para a realização do tratamento químico, bem como para subsidiar os
procedimentos de limpeza e desinfecção. Através desses ensaios, verificar-se-á a qualidade da água nas piscinas e os resultados serão
anotados diariamente, em fichas que estarão à disposição dos usuários com data e hora da análise.”

 

Já na parte Obrigações da contratada diz:

“12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 12.1. A Contratada deverá apresentar corpo técnico próprio, com funcionários comprovadamente especializados e experientes para a
verificação da qualidade da água, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, sob seu exclusivo vínculo empregatício e
responsabilidade por todos os correspondentes encargos trabalhistas, previdenciários e securitários;

12.2. A Contratada disponibilizará, para a execução do objeto, os piscineiros, de segunda à sexta no horário de 06h00 às22h00 horas,
e aos sábados, de 06h00 as 14h00 horas, em cada Centro Olímpico do Distrito Federal e no Conjunto Aquático Cláudio Coutinho.”

contato@ecologicdedetizadora.com.br
qui 25/02/2021 12:50

Para:Pregao SEL <pregao.sel@esporte.df.gov.br>;

 2 anexos (1 MB)

CONTRATO SOCIAL W&E EIRELI.pdf; PROCURAÇÃO WE EDER 2020.pdf;
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Nota-se que há uma contradição, pois no item 9.1.1.6 diz que a verificação é diária e já o item 12.1 diz que a verificação será no
mínimo 02 (duas) vezes por semana, ou seja, o TR informa que a verificação deveria ser diária, porém a obrigação da empresa é de
fazer no mínimo 2 vezes. Sabendo do fluxo de alunos durante as aulas, pergunto se não seria interessante alinhar no Edital e Termo de
Referência essas informações?

 

QUESTIONAMENTOS 02

No Edital e Termo de Referência diz:

“9.1.1.9. O serviço de manutenção das piscinas será diário, de segunda a sábado, abarcando manutenções preventivas e
corretivas, que visem manter a qualidade da água seja pelo constante tratamento, seja por alterações específicas e locais que busquem
reparar danos.”

 

 Já na parte Obrigações da contratada diz:

““12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 12.1. A Contratada deverá apresentar corpo técnico próprio, com funcionários comprovadamente especializados e experientes para a
verificação da qualidade da água, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, sob seu exclusivo vínculo empregatício e
responsabilidade por todos os correspondentes encargos trabalhistas, previdenciários e securitários;

12.2. A Contratada disponibilizará, para a execução do objeto, os piscineiros, de segunda à sexta no horário de 06h00 às22h00 horas,
e aos sábados, de 06h00 as 14h00 horas, em cada Centro Olímpico do Distrito Federal e no Conjunto Aquático Cláudio Coutinho.”

 

Consultando nossa área jurídica, da forma que está não se tem obrigação de ir diariamente, mas teremos que ir no mínimo 02 (duas)
vezes por semana, conforme horários de funcionamento do local. Logo a empresa diariamente tem a opção de ir, mas não a obrigação.

Diante do exposto acima, venho saber se nosso entendimento está correto?
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QUESTIONAMENTOS 03

No Edital e Termo de Referência diz:

“9.1.1.9. O serviço de manutenção das piscinas será diário, de segunda a sábado, abarcando manutenções preventivas e
corretivas, que visem manter a qualidade da água seja pelo constante tratamento, seja por alterações específicas e locais que busquem
reparar danos.”

 

Este serviço caracteriza serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obras ou Demanda, não sendo obrigatório cumprir
a jornada de 8 horas diárias, apenas indo ao local e fazendo as devidas correções e está liberado? Perguntamos, pois como tem
atividades na parte da manhã, tarde e noite no local essa informação é fundamental para formação de preço, pois caso tenhamos que
deixar um funcionário fixo o custo é bem superior comparado com o funcionário não fixo, onde realiza sua atividade e pode ir para
outro local ou empresa.

Desde já agradecemos e estamos a disposição.
--

Atenciosamente,

Eder de Jesus Pereira de Oliveira
PROCURADOR
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 05.283.260/0001-35
contato@ecologicdedetizadora.com.br 
(61) 3361-6259 / (61) 3361-0078 
Whatsapp: (61) 9.9959-8353 
www.ecologicdedetizadora.com.br 










