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Referência: Pregão Eletrônico – PE 003/2014 - Prestação de serviços especializados de 
limpeza, conservação e higienização. 

Assunto: Esclarecimento de Pretenso Licitante ao Edital e as respectivas respostas. 

1) Queira confirmar, por gentileza, a QUANTIDADE de materiais dispostos no SIGA, sito: 

a- 720 PACOTES de papel higiênico, sendo Papel higiênico de folha dupla de primeira qualidade, cor 
branca, medindo 10 x 30 m, em pacotes com 64 rolos. DESTA FORMA, surge a duvida: seriam 720 
pacotes ou 720 ROLOS? Pois, se fosse mantido o texto no SIGA, seriam 720 pacotes com 64 rolos 
cada perfazendo um total de 46800 rolos. Inexequivel para licitação, acreditamos. 

b- Na esteira das dúvidas, questionamos a quantidade de PAPEL TOALHA, PAPEL PARA ASSENTO 
SANITÁRIO, e 

c- Bombonas de SABONETE LÍQUIDO, com 05 litros, onde, no SIGA, é solicitada a cotação para 450 GL 
(Galões?) DE 05 LITROS. Inexequível para a licitação. 

Gostaríamos que fossem esclarecidas as dúvidas. 

Resposta 

Em resposta aos questionamentos dessa empresa, informamos que por limitação do Sistema SIGA, os 
itens dos materiais de higiene pessoal tiveram que ser registrados nas quantidades totais para 12 meses 
de consumo. As quantidades registradas estão corretas.  

Diante disso, solicitamos observar que no subitem 3.5.1 do Termo de Referência (Anexo I) estão 
registradas as quantidades como média mensal. 

Já no subitem 1.2 da Proposta de Preços (Anexo II), também estão registradas as quantidades mensais, 
devendo ser registrados os correspondentes preços unitários, mensais e anuais. 

2) No item 12.4 – Qualificação Econômica Financeira: 

B) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

Pergunta: E no caso de empresa recém constituída ? 

Resposta: A exigência contida no suitem 12.4.1 alínea “b” está em conformidade com a legislação 
aplicada às licitações. No entanto, para a condição dessa empresa, solicitamos consultar o Contador no 
sentido de orientar qual o documento deverá ser apresentado. 

3) Trata-se de um serviço novo? Se não, qual a atual prestadora? 

Resposta: Não. A atual prestadora dos serviços é a COLAREZ AQUINO MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. 
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4) Segundo o meu entendimento a vistoria é facultativa, está correto o meu entendimento? Se for 
obrigatória deverá ser feita pelo responsável técnico, ou pode ser feita por um representante da empresa? 

Resposta: De acordo com o subitem 2.3 do Edital, a vistoria é facultativa. 

5) No edital cita fornecimento de materiais e equipamentos para a perfeita realização dos serviços de 
limpeza e conservação, porém não cita o fornecimento de insumos de copa, tais como: café, açúcar, 
garrafas térmicas, louças, etc. Pergunto exige-se também o fornecimento dos mesmos? 

Resposta: Não, serão fornecidos pelo PRODERJ (Contratante), conforme previsto no subitem 3.4.2. do 
Termo de Referência (Anexo I). 

6) O mesmo ocorre no que diz respeito aos auxiliares de manutenção predial, se faz necessário o 
fornecimento de insumos, tais como: fitas isolantes, ferramentas, furadeiras, etc.? 

Resposta: Não é necessário o fornecimento de insumos. 

7) Se faz necessário cotar plano de saúde ou odontológico? Se sim, estende-se a dependentes? 
Quantos? 

Resposta: Essa atribuição fica a cargo da Empresa Contratada. 

8) Devemos cotar relógio de ponto? Se sim, biométrico? 

Resposta: O controle de ponto é atribuição da Empresa Contratada 

9) Qual a quantidade do material será usada mensalmente conforme descrito no Anexo I item 3.4.1.4? 

Resposta: Seguem abaixo as quantidades médias mensais dos materias descritos no subitem 3.4.1.4 do 
TR: 

a) Vassouras de pelo e de piaçava; 07 unidades a cada 02 (dois) meses 

b) Rodos; 07 unidades a cada 02 (dois) meses 

c) Panos de limpeza de chão e flanelas; 50 (cinquenta ) unidades mensais 

d) Enceradeiras e aspiradores de pó profissionais; 06 (seis) equipamentos (enceradeiras) e 03 (três) 
aspiradores de pó, permanentes 

e) Desinfetantes; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais 

f) Sabão líquido; 10 unidades de recipientes com 05 (cinco) litros, mensais 

g) Produtos para polir metais; temporariamente não estamos utilizando 

h) Lustra móveis; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, mensais 

i) Produto para limpeza de vidros; 30 (trinta) unidades de recipientes com 500 (quinhentos) ml, 
mensais. 
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Continuação da Resposta à Pergunta 9). 

j) Sacos para lixo, resistentes e compatíveis com o tamanho das lixeiras, para acondicionamento e 
transporte do lixo reciclável e não reciclável; 07 (sete) pacotes mensais das capacidades de 100 LT, 
200 LT e 40 LT. 

k) Álcool (liquido e gel); 36 (trinta e seis) unidades de 500 ml, mensal. 

l) Aromatizante de ambientes; 24 ( vinte e quatro) frascos de 500 ml, mensal. 

m) Suportes para assento sanitário descartável; 20 suportes fixos, sendo necessária a substituição 
quanto houver quebra do material. 

n) Suporte para papel toalha; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver 
quebra do material. 

o) Saboneteiras; 40 suportes fixos, sendo necessário a substituição quanto houver quebra do 
material. 

10) Qual categoria pertence o Auxiliar de Manutenção Predial? 

Resposta: Categoria dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação. 

Em, 17 de março de 2014. 
 
 
Eliana Rodrigues d´Almeida 
       Presidente da CDL 
         Matr. 293.802-5 
 


