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Referência: Pregão Eletrônico nº 017/2012, Serviços de limpeza, 
conservação e higienização, por 12 meses . 

 

Assunto: Esclarecimentos de Pretenso Licitante. 
 
 
ESCLARECIMENTO: 
  
1.      Para o cadastro no site www.compras.rj.gov.br, será necessário anexarmos enviando a 
planilha de custos e proposta no site, ou será necessário somente o cadastro do preço ofertado? 
 
Resposta: Para a disputa de lances será necessário somente o cadastro do preço ofertado. 
O envio dos documentos relacionados no subitem 12.1.1 do Edital, deverá ser encaminhado 
apenas pela empresa arrematante.  
 
2.       No item 15.4 e 15.5 das Obrigações do CONTRATANTE é informado que a CONTRATANTE, 
irá fornecer os utensílios de copa e insumos necessários ao bom desempenho das atividades, 
assim como irá fornecer todo o material de limpeza necessário à devida higienização, manutenção 
e asseio das copas. Sendo assim perguntamos: Quais os materiais e equipamentos que 
efetivamente serão fornecidos pela empresa vencedora assim como suas respectivas quantidades. 
 
Resposta: Os subitens 15.4 e 15.5 são obrigações do contratante e referem-se às copas.  
 
3.      Quais as quantidades necessárias dos materiais e equipamentos descritos no item 3.4 do 
Termo de Referência? 
 
Resposta: A Empresa deverá estimar as quantidades necessárias baseada nas informações 
do subitem 3.1 do Termo de Referência. 
 
4.      Quais os salários pagos atualmente para as categorias solicitadas para referida licitação? 
 
Resposta: O PRODERJ contrata prestação de serviços e a empresa Contratada deverá 
atender, cumprindo a legislação em vigor. 
 
5.      Qual a convenção coletiva utilizada como base para a estimativa apresentada no Anexo X do 
edital? 
 
Resposta: A estimativa para o certame foi baseada em pesquisa de preços junto a diversas 
empresas prestadoras do serviço. 
 
6.      Qual convenção coletiva deve-se utilizar para esta licitação? 
 
Resposta: A Empresa deverá utilizar a convenção vigente correspondente a categoria. 
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7.      Observamos que na proposta de preços os valores unitários que devemos preencher são 
baseados no valor hora de cada funcionário, porém observamos que na planilha de composição de 
custos – Anexo IX os valores que devemos preencher são baseados pelo salário mensal. Como 
devemos proceder? Podemos acrescentar ao final da referida planilha algum campo para 
especificarmos o valor hora dos funcionários? 
 
Resposta: Sim. 
 
 
8.      Para composição dos custos, favor informar qual a carga horária MENSAL de cada um dos 
funcionários. 
 
Resposta: Observar os subitens 3.1, 4.1 e 5.1 do Termo de Referência. 
 
9.      Algum dos funcionários fará jus a adicional de insalubridade? Caso positivo quais os 
funcionários e o grau de insalubridade necessário? 
 
Resposta: Não. 
 
10.  Algum dos funcionários fará jus a adicional de periculosidade? Caso positivo quais os 
funcionários? 
 
Resposta: Não. 
 
11.  Será necessário cotarmos assistência médica para os funcionários? 
 
Resposta: A cargo da Contratada. 
 
12.  Será necessária a inclusão de algum outro benefício não descrito nas convenções coletivas 
que devemos utilizar? 
 
Resposta: A cargo da Contratada. 
 
 
 

Em, 10/05/2012 


