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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 pela empresa HUMANA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.853.446/0001-94, com o implemento 

de três equipamentos: a Varredeira KM 70/15 Karcher – indicada para limpeza das áreas 

externas e internas de grandes espaços, a Lavadora de pisos BD 530 Karcher – indicada 

para lavagem de pisos de grandes espaços (garagens, galpões, entre outros) e a Lavadora 

a vapor SG 4/4 Karcher – indicada para limpezas rápidas, profundas e higiênicas 

(banheiros, estofamentos, desinfecção de pisos e paredes, entre outros), realizou-se uma 

diligência para avaliar a exequibilidade da proposta. 

Durante a execução da diligência, houve a limpeza dos vestiários no andar G1 

tanto de forma manual, mas também com o implemento da Lavadora a vapor SG 4/4 

Karcher, em dois momentos distintos. A limpeza manual aconteceu entre 10:38 a 11:29, 

no vestiário masculino, e entre 12:41 a 13:30, no vestiário feminino, e a com a Lavadora 

a vapor SG 4/4 Karcher, entre 13:40 a 14:32. Tendo por base o plano de trabalho de 

rotinas diárias apresentada no dia 22 de abril de 2019 e a proposta da licitante que 

aumentava a produtividade da área interna do banheiro, gerou-se a AVALIAÇÃO DA 

PRODUTIVIDADE PROPOSTA para analisar se houve o efetivo aumento de 

produtividade. Como pode ser identificado na avaliação, verifica-se que a média de 

produtividade pelo processo manual foi de 104,40 m² por dia e já, pelo processo com a 

Lavadora a vapor SG 4/4 Karcher, foi de 200,77 m² por dia. Assim, em relação à 

produtividade manual, verifica-se um aumento de 92,30% na produtividade. Ressalta-se 

que essa atividade realizou-se com apenas um servente. Logo em avaliação com relação 
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ao aumento efetivo de produtividade, entende-se que houve a efetiva melhoria de 

desempenho de produtividade. 

Por envolver diversas outras rotinas de limpeza, realizaram-se os registros de 

todas as demais atividades. Verifica-se que o adimplemento de um outro equipamento, 

dois aspiradores de pó portátil da marca Makita, o que garantiu a limpeza da área interna 

– Demais áreas internas (salas do 3º andar) até às 11:48. Restou apenas os corredores do 

3º andar, realizados de 13:25 a 13:50, e os banheiros coletivos cuja limpeza finalizou às 

13:35. 

Nos andares G1 e G2, no período de 07:00 às 17:00, se realizou a varrição de todo 

o espaço com o uso da Varredeira KM 70/15 Karcher; as limpezas das salas, dos arquivos 

e depósitos que se encontram nesse andar; a dupla lavagem mencionada na análise da 

produtividade acima e a lavagem com a Lavadora de pisos BD 530 Karcher de parte do 

estacionamento. Realizaram-se as limpezas dos espaços sempre com um servente e, 

também, verifica-se que houve a realização das atividades, conforme as previsões 

editalícias. 

Por ter ocorrido a oportunidade, a licitante direcionou um servente da equipe do 

3º andar para realizar a varrição, ocorrida de 15:48 a 16:05, na área externa do piso térreo 

por já ter finalizado a rotina naquele andar. Assim, o adimplemento do equipamento traz 

a possibilidade de otimização das atividades. Além disso, verifica-se que se realizaram as 

revisões necessárias em cada um dos andares, tendo a devida manutenção nos andares da 

diligência. 

Além disso, conforme descrito nas fichas da Avaliação do “Plano e Rotina de 

Trabalho”, verifica-se, também, a realização de atividades em conformidade com as 

orientações sanitárias, como, por exemplo, troca de luvas para realização de cada rotina, 

o correto uso dos instrumentos de limpeza, o correto uso dos materiais de limpezas, uso 

de panos distintos para cada tipo de limpeza. 

Por questões trabalhistas, verificou-se, também, o devido respeito à norma, pois 

houve troca da equipe. E, também, em respeito à proposta, evidenciou-se a presença de 2 

funcionários após às 17:00. 
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Diante do exposto, a proposta apresentada pela HUMANA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA mostra-se viável a atender as necessidades em contratação, pois o 

ganho de produtividade, na área interna – banheiro, ocorreu efetivamente. Um alerta a ser 

registrado é uma eventual necessidade de aumento do quantitativo da Lavadora a vapor 

SG 4/4 Karcher para que se tenha a mesma celeridade identificada no 3º andar em todos 

os andares, além da necessidade de fornecimento dos aspiradores portáteis utilizados no 

3º andar a fim de evitar qualquer transtorno durante a execução contratual. Dessa forma, 

avalia-se que a proposta apresentada possui a exequibilidade necessária para atender às 

necessidades de higienização e de manutenção das instalações do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 


