
BANCADA DOS PROGRESSITAS (PP): PEDIDO DE INFORMAÇÃO:  
 

Os Vereadores que esta subscreve, de acordo com os termos regimentais, solicitam 
informações, acerca dos motivos pelo quais o Município está optando pela contratação 
terceirizada dos serviços de limpeza e jardinagem, conforme recente edital publicado 
através do Registro de Preços nº 01/21, modalidade Pregão Presencial. Registra-se que 
o município possui servidores concursados para desenvolver as atividades a serem 
contratadas, com um custo de hora trabalho bem inferior ao que consta no edital. 
Além das explicações, requer que seja enviado ao Poder Legislativo o rol de servidores 
que estão aptos às atividades que constam no objeto da licitação, especialmente do 
cargo de serviços gerais, uma vez que o Portal de Transparência do município está com 
problemas de acesso. Também solicitamos informações com relação ao preço da hora 
contratada, uma vez que entendemos ser fora da realidade o valor de R$ 20,00, pois 
multiplicado pela uma jornada diária de trabalho (8 horas), atingirá o valor/dia de 
R$160,00, que é muito superior ao que um servidor do município ganha. Registramos 
que havendo vacância de cargos, o município poderá optar pelo concurso, sem assim 
ofender o disposto na Lei Complementar nº 173/2020. Também poderá optar, 
havendo interesse público e urgência, pela contratação temporária.  
 
Justificativa: Nobres Vereadores, o presente pedido de informação está sendo 
solicitado para fins de verificar quais as razões utilizadas pelo Poder Executivo para 
optar em contratar, mediante registro de preços na modalidade de pregão presencial,  
empresas para realizar o fornecimento de serviços de jardinagem, limpeza e 
manutenção dos prédios e logradouros públicos e também de podas de árvores, corte 
de gramas e roçadas de terrenos e vias públicas. Salientamos que a medida gerará um 
grande custo aos cofres públicos, uma vez que a hora a ser paga (R$ 20,00) é muito 
superior ao que é pago para a hora de um servidor concursado, que exerce as mesmas 
atividades descritas no edital. Para se ter uma ideia do total da despesa, caso o 
município venha a contratar o máximo de horas estipuladas no edital, o valor total 
atingirá o montante de R$ 72.000,00. 
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