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Assunto: Ato Convocatório Nº 010/2022 - “Contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria técnica, operacional e administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das 

atividades da Coordenação de Gestão da Agência das Bacias PCJ “ 

 

Referência: Questionamentos da empresa FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA 

SÃO PAULO (FESPSP) 

 

Considerando os questionamentos apresentados em 02/12/2022, pela empresa FUNDAÇÃO 

ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA SÃO PAULO (FESPSP), referente ao processo licitatório 

- Ato Convocatório Nº 010/2022 - “Contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria técnica, operacional e administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das 

atividades da Coordenação de Gestão da Agência das Bacias PCJ“, a Coordenação de Gestão e a 

Diretoria Técnica emitem o seguinte parecer: 

 

Questionamento 1: FESPSP: No item 8. EQUIPE DE TRABALHO E RESPONSABILIDADES 

TÉCNICAS, subitem 8.2. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, no primeiro parágrafo está: O Erro! Fonte 

de referência não encontrada.contém descritivo e quantitativo de profissionais exigidos para 

compor a equipe técnica da CONTRATADA, de acordo com o local de alocação deles. Nos parece 

que deveria haver um link para acesso a um documento.  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 1): A referência com erro está atrelada 

a indicação ao Quadro 3 do Termo de Referência e não há conteúdo associado. Segue o texto 

correto: “O Quadro 3, contém descritivo e quantitativo de profissionais exigidos para compor a 

equipe técnica da CONTRATADA, de acordo com o local de alocação deles.”  

 

Questionamento 2: FESPSP: Entende-se que o Coordenador Geral não terá dedicação exclusiva 

ao escopo do contrato e poderá ser contratado como Pessoa Jurídica pela CONTRATADA. Está 

correto este entendimento?  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 2): O Coordenador Geral não deverá ter 

dedicação exclusiva e deverá ser responsável pelo acompanhamento da execução de todas as 

atividades expostas no Termo de Referência e deverá fazer parte do quadro de funcionários da 

empresa contratada, comprovando o respectivo vínculo por meio de registro em Carteira de 

Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou, se sócio proprietário, por meio de contrato social que 

deverá ser apresentado quando do início dos trabalhos do profissional. A subcontratação está 

vedada conforme subitem 24.13 do Edital. Portanto, não é possível a contratação de pessoa 

jurídica. 

 

Questionamento 3: FESPSP: Entende-se que os Analistas Técnicos a serem alocados nas 

dependências da CONTRATANTE deverão ser contratados pelo regime da CLT. Está correto este 

entendimento?  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 3): Correto, e de acordo com o 

especificado no Termo de Referência, subitem 9.2. “d”, comprovar no momento da execução dos 

serviços, que os profissionais alocados fazem parte do seu quadro de profissional. 
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Questionamento 4: FESPSP: No item 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA, subitem 9.2. CONTRATADA, ALÍNEA i, é mencionado que a CONTRATADA se 

responsabilizará pelas despesas referentes a deslocamentos, hospedagem, alimentação, 

equipamentos. No entanto, não há informações sobre as demandas de deslocamentos, 

hospedagem, alimentação (além do VA/VR) e equipamentos (além daqueles definidos no item 9. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA, subitem 9.1. CONTRATANTE, ALÍNEA 

g). Estas informações são necessárias para o completo dimensionamento dos custos envolvidos no 

atendimento do escopo apresentado no TR.  

  

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 4): Informamos que os custos a serem 

apresentados devem ser conforme o solicitado no Termo de Referência e constante de planilha 

orçamentária, no Anexo III do Edital. 

 

Questionamento 5: FESPSP: No item 11. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, no segundo 

parágrafo da NOTA está: Os pagamentos serão liberados mediante a entrega de cada produto 

(RTA) especificado neste TR e da respectiva aprovação da CONTRATANTE, conforme cronograma 

de desembolso mostrado no Erro! Fonte de referência não encontrada. Nos parece que deveria 

haver um link para acesso a um documento.   

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 5): A referência com erro está atrelada a 

indicação do Quadro 3 – Cronograma de entrega dos produtos e desembolsos apresentado na 

sequência.  O correto é considerar Quadro 4 – Cronograma de entrega dos produtos e 

desembolsos, e não há conteúdo associado.   

 

Questionamento 6. FESPSP: No item 1. Custos de Mão de Obra – Coordenação Geral e Equipe 

Técnica para apoio técnico, operacional e administrativo à Coordenação de Gestão, subitem 1.1. 

Coordenador Geral, está definido o total de horas (660) a serem alocadas pelo Coordenador Geral 

no período de 12 meses. Ainda no texto, é definido que a alocação semanal será de 8 horas. 

Adotando que o total de horas para 12 meses esteja correto, este total leva a uma quantidade de 

horas de 55 horas por mês, e, considerando a previsão semanal de 8 horas, leva a uma quantidade 

de 6,875 semanas por mês, o que não se configura como possível. Solicitamos esclarecimentos 

sobre a quantidade de horas a serem alocadas pelo Coordenador Geral.  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 6):  O total de horas anual previsto no 

Memorial Descritivo e planilha de orçamento para o Coordenador Geral está correto, considerando 

660 horas – No entanto, somente para fins de justificativa do cálculo, foi estimado 11 horas 

semanais e 5 semanas no mês. 

 

Questionamento 7. FESPSP: No item 1. Custos de Mão de Obra – Coordenação Geral e Equipe 

Técnica para apoio técnico, operacional e administrativo à Coordenação de Gestão, subitem 1.2. 

Analistas Técnicos, está definido o total de horas (10.560) a serem alocadas pelos 4 Analistas no 

período de 12 meses. Ainda no texto, é definido que a alocação semanal será de 44 horas semanais 

(exercendo 8 horas por dia, 5 dias por semana). A alocação de 8 horas por dia, durante 5 dias por 

semana, leva a um total de 40 horas semanais. Considerando que o total de horas para 12 meses 

esteja correto, este total leva a uma quantidade de horas de 880 horas mensais para a equipe de 4 

Analistas, e a 220 horas mensais para cada Analista Técnico. Adicionalmente, o total de horas para 
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12 meses leva a uma alocação de 2.640 horas, o que nos leva às mesmas 220 horas mensais para 

Analista Técnico. Considerando-se a informação de alocação de 8 horas por dia, chega-se a 27,5 

dias por mês, o que não se configura como possível como quantidade média de dias trabalhados 

por mês. Considerando a informação de 44 horas semanais por Analista, chega-se a 5 semanas 

por mês, o que não se configura como possível como quantidade média de semanas por mês. 

Solicitamos esclarecimentos sobre a quantidade de horas a serem alocadas pelos Analistas 

Técnicos.  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 7):  A legislação da CLT estabelece a 

carga horaria de 44 horas semanais, as quais foram consideradas para fins de cálculos, que 

abrange horas de descanso remunerados, embora a Agência das Bacias PCJ tenha expediente de 

trabalho de 40 horas semanais.  

 

Questionamento 8. FESPSP: No item 2. Suporte da Equipe, subitens 2.1. Seguro de Vida, 2.2. 

Plano de Saúde e 2.3. Vale Alimentação e/ou Vale Refeição, é mencionado que os valores a serem 

considerados pela CONTRATDADA devem ser compatíveis com os valores contratados para cada 

um dos profissionais colaboradores da Agência das Bacias PCJ, sendo acrescidas estimativas de 

custos fiscais e administrativos de 27%.  Considerando os valores apresentados no ANEXO III – 

ESTIMATIVA DE CUSTO, entende- se que a estimativa dos custos diretos para estes itens nos 12 

meses são:   

• Seguro de Vida: R$665,76 (R$912,00 * 0,73), ou seja, R$13,87 por mês por Analista  

• Plano de Saúde: R$16.165,35 (R$22.144,32 * 0,73), ou seja, R$336,78 por mês por 

Analista.   

• Vale Alimentação e/ou Vale Refeição: R$25.231,95 (R$34.564,32 * 0,73), ou seja, R$525,67 

por mês por Analista.  

 

Respostas Agência das Bacias PCJ (Questionamento 8): Os subitens 2.1. Seguro de Vida, 2.2. 

Plano de Saúde e 2.3. Vale Alimentação e/ou Vale Refeição já consideram o percentual de 27% 

de custos fiscais e administrativos nos valores orçados pela Agência das Bacias PCJ.  

 

Piracicaba, 06 de dezembro de 2022 

 

(assinado digitalmente) 

KÁTIA ROSSI GOTARDI PICCIN 

Coordenadora de Gestão 

 

(assinado digitalmente) 

PATRÍCIA G.A. BARUFALDI 

Diretora Técnica 

 

A autenticidade deste documento 2022.00011.000197-71 pode ser verificada no site http://baciaspcj.ikhon.com.br/verificador informando o código verificador: B38E52FB.

Documento assinado digitalmente por: KATIA ROSSI GOTARDI PICCIN;PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI

http://baciaspcj.ikhon.com.br/verificador?p=B38E52FB


27/12/2022 16:49 E-mail de Agência das Bacias PCJ - Fwd: Questionamentos - Coleta de Preços n° 010/2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=07d8eabfe5&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1751110780382068987&simpl=msg-f%3A1751110… 1/2

Katia Gotardi <katia.gotardi@agencia.baciaspcj.org.br>

Fwd: Questionamentos - Coleta de Preços n° 010/2022
Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br> 2 de dezembro de 2022 às 10:56
Para: Katia Gotardi <katia.gotardi@agencia.baciaspcj.org.br>, Patricia Barufaldi
<patricia.barufaldi@agencia.baciaspcj.org.br>, Ivens Oliveira <ivens.oliveira@agencia.baciaspcj.org.br>, mateus maroun
<mateus.maroun@hotmail.com>, Charles Costa <charles.costa@agencia.baciaspcj.org.br>

Bom dia a todos,
repassando, ao aguardo de retorno para respondermos ao solicitante.
Obrigado desde já.
Atenciosamente,
Eduardo Cury.

---------- Forwarded message ---------
De: Projetos FESPSP <projetos@fespsp.org.br>
Date: sex., 2 de dez. de 2022 às 10:52
Subject: Questionamentos - Coleta de Preços n° 010/2022
To: <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>
Cc: Aluisio Junior <aluisio@fespsp.org.br>

Prezado senhor, bom dia.

Tendo em vista a Coleta de Preços n° 010/2020 e o item 24.17 do referido edital encaminhamos,
anexo, os questionamentos da FESPSP. 

Permanecemos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
PROJETOS FESPSP

Fone: 11 3123-7800  ramal - 927 | www.fespsp.org.br

       

--

Eduardo Massuh Cury
Coordenador Administrativo
Agência das Bacias PCJ
eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br
(019) 3437-2100
agencia.baciaspcj.org.br
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São Paulo, 30 de novembro de 2022. 

 

 

À Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 

Agência das Bacias PCJ. 

 

 

Questionamentos sobre os conteúdos do processo de Coleta de Preços nº 010/2022 – AGÊNCIA 

DAS BACIAS PCJ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. No item 8. EQUIPE DE TRABALHO E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, subitem 8.2. 

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, no primeiro parágrafo está: 

O Erro! Fonte de referência não encontrada.contém descritivo e quantitativo de 

profissionais exigidos para compor a equipe técnica da CONTRATADA, de acordo com o 

local de alocação deles. Nos parece que deveria haver um link para acesso a um documento. 

2. Entende-se que o Coordenador Geral não terá dedicação exclusiva ao escopo do contrato 

e poderá ser contratado como Pessoa Jurídica pela CONTRATADA. 

Está correto este entendimento? 

3. Entende-se que os Analistas Técnicos a serem alocados nas dependências da 

CONTRATANTE deverão ser contratados pelo regime da CLT. 

Está correto este entendimento? 

4. No item 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA, subitem 9.2. 

CONTRATADA, ALÍNEA i, é mencionado que a CONTRATADA se responsabilizará pelas 

despesas referentes a deslocamentos, hospedagem, alimentação, equipamentos. No 

entanto, não há informações sobre as demandas de deslocamentos, hospedagem, 

alimentação (além do VA/VR) e equipamentos (além daqueles definidos no item 9. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA, subitem 9.1. CONTRATANTE, 

ALÍNEA g). Estas informações são necessárias para o completo dimensionamento dos 

custos envolvidos no atendimento do escopo apresentado no TR. 

5. No item 11. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, no segundo parágrafo da NOTA está: 

Os pagamentos serão liberados mediante a entrega de cada produto (RTA) especificado 

neste TR e da respectiva aprovação da CONTRATANTE, conforme cronograma de 
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desembolso mostrado no Erro! Fonte de referência não encontrada.. Nos parece que 

deveria haver um link para acesso a um documento. 

 

MDO – MEMORIAL DESCRITIVO DE ORÇAMENTO 

 

1. No item 1. Custos de Mão de Obra – Coordenação Geral e Equipe Técnica para apoio 

técnico, operacional e administrativo à Coordenação de Gestão, subitem 1.1. Coordenador 

Geral, está definido o total de horas (660) a serem alocadas pelo Coordenador Geral no 

período de 12 meses. Ainda no texto, é definido que a alocação semanal será de 8 horas. 

Adotando que o total de horas para 12 meses esteja correto, este total leva a uma quantidade 

de horas de 55 horas por mês, e, considerando a previsão semanal de 8 horas, leva a uma 

quantidade de 6,875 semanas por mês, o que não se configura como possível. 

Solicitamos esclarecimentos sobre a quantidade de horas a serem alocadas pelo 

Coordenador Geral. 

2. No item 1. Custos de Mão de Obra – Coordenação Geral e Equipe Técnica para apoio 

técnico, operacional e administrativo à Coordenação de Gestão, subitem 1.2. Analistas 

Técnicos, está definido o total de horas (10.560) a serem alocadas pelos 4 Analistas no 

período de 12 meses. Ainda no texto, é definido que a alocação semanal será de 44 horas 

semanais (exercendo 8 horas por dia, 5 dias por semana). A alocação de 8 horas por dia, 

durante 5 dias por semana, leva a um total de 40 horas semanais. 

Considerando que o total de horas para 12 meses esteja correto, este total leva a uma 

quantidade de horas de 880 horas mensais para a equipe de 4 Analistas, e a 220 horas 

mensais para cada Analista Técnico. 

Adicionalmente, o total de horas para 12 meses leva a uma alocação de 2.640 horas, o que 

nos leva às mesmas 220 horas mensais para Analista Técnico. Considerando-se a 

informação de alocação de 8 horas por dia, chega-se a 27,5 dias por mês, o que não se 

configura como possível como quantidade média de dias trabalhados por mês. 

Considerando a informação de 44 horas semanais por Analista, chega-se a 5 semanas por 

mês, o que não se configura como possível como quantidade média de semanas por mês. 

Solicitamos esclarecimentos sobre a quantidade de horas a serem alocadas pelos Analistas 

Técnicos. 

3. No item 2. Suporte da Equipe, subitens 2.1. Seguro de Vida, 2.2. Plano de Saúde e 2.3. Vale 

Alimentação e/ou Vale Refeição, é mencionado que os valores a serem considerados pela 

CONTRATDADA devem ser compatíveis com os valores contratados para cada um dos 

profissionais colaboradores da Agência das Bacias PCJ, sendo acrescidas estimativas de 

custos fiscais e administrativos de 27%. 
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Considerando os valores apresentados no ANEXO III – ESTIMATIVA DE CUSTO, entende-

se que a estimativa dos custos diretos para estes itens nos 12 meses são: 

Seguro de Vida: R$665,76 (R$912,00 * 0,73), ou seja, R$13,87 por mês por Analista 

Plano de Saúde: R$16.165,35 (R$22.144,32 * 0,73), ou seja, R$336,78 por mês por Analista. 

Vale Alimentação e/ou Vale Refeição: R$25.231,95 (R$34.564,32 * 0,73), ou seja, R$525,67 

por mês por Analista. 
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