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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO SEI 19.00.6150.0002686/2018-57 

UASG - 590001 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

Em atenção à proposta de solução apresentada com o uso do equipamento 

Lavadora e secadora de piso BD 30/4 C, após análise dos dados presentes na Avaliação 

do Plano e Rotina de Trabalho, gerando a AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

EQUIPAMENTO LAVADORA E SECADORA DE PISO BD 30/4 C, verifica-se que a 

proposta de solução apresentada é inexequível para aumento de produtividade dos 

serventes ao realizar a prestação de serviço de limpeza e conservação, conforme descrito 

na Diligência x Produtividade, postada no dia 20/03/2019, às 14:07, no comprasnet. 

Para chegar a essa conclusão, utilizou-se o tempo de execução realizado pela 

equipe de serventes apresentada no dia 11 de abril de 2019, tanto com o uso da Lavadora 

e Secadora de piso BD 30/4 C, bem como sem o equipamento, para realização dos 

cálculos de produtividade. Foi necessário proceder dessa forma, pois o uso da Lavadora 

e Secadora de piso BD 30/4 C só foi possível em torno de apenas 1 hora de funcionamento. 

Além disso, em face à escolha de organização da equipe presente no Plano e Rotina de 

Trabalho, postado no 12/04/2019, às 15:47, verifica-se que o aumento de produtividade 

proporcionado pela Lavadora e Secadora de piso BD 30/4 C é essencial, pois, sem isso, 

pode não ser possível que as equipes em cada andar não consigam realizar todas as rotinas 

de limpeza diária, prejudicando a qualidade dos serviços ofertados. 

Conforme o documento AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO EQUIPAMENTO 

LAVADORA E SECADORA DE PISO BD 30/4 C, realizou-se o cálculo de 

produtividade proporcional para avaliar a real contribuição do aumento de produtividade 

do equipamento. Verifica-se que, na sala 303, local onde foi possível utilizar a Lavadora 
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e Secadora de piso BD 30/4 C para realizar a limpeza em sua totalidade, ao invés de 

contribuir no aumento de produtividade, causou uma redução em comparação com as 

outras salas em que se realizou a rotina de forma manual. A média de produtividade de 

limpeza das salas (302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 301, 305, 309, 311 e 313) sem o 

equipamento foi de 562,84 m²/dia por servente, enquanto, na sala 303 foi de 412,5 m²/dia 

por servente. 

Além disso, conforme descrito na Diligência x Produtividade, postada no dia 

20/03/2019, às 14:07, haveria a disponibilização de apenas um equipamento, tendo por 

consequência, um possível atraso nas rotinas de limpeza, pois verifica-se que a Lavadora 

e Secadora de piso BD 30/4 C possui uma limitação de uso diário devido a sua carga 

limitada, o que limitaria o uso pela equipe de servente. Contudo, por não ter o ganho de 

produtividade pretendido, o equipamento mostra-se ineficiente para o aumento de 

produtividade. 

Informa-se que se retirou a produtividade da sala 307 da avaliação por ter um 

espaço com uma organização diferente das demais salas, o que prejudicaria uma análise 

adequada quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa para atender as 

necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Logo, como é possível observar, a Lavadora e Secadora de piso BD 30/4 C, que 

seria a solução para aumentar a produtividade dos funcionários, não contribuiu ao 

resultado pretendido. Dessa forma, a ausência de ganho de produtividade nos trabalhos 

dos serventes presente na proposta da empresa, traria sérios riscos quanto à higienização 

das instalações do Conselho Nacional do Ministério Público, além de causar uma queda 

na qualidade na prestação de serviço de limpeza. 

 


