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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0018-PG 

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada nas funções especificadas (Servente de Limpeza e Encarregado), incluindo 
fornecimento de material e emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, 
para atendimento das necessidades da Sede Administrativa e Escola do Sesc Ananindeua/PA, 
durante 12 (doze) meses. 

ADENDO Nº I – 07/08/2017 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em 
participar do Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos 
solicitados abaixo: 
 
Esclarecimento 1: a) Na relação de materiais do item 13 do termo de referência, não 
consta o quantitativo dos materiais de limpeza a serem fornecidos por local, onde serão 
prestados os serviços; 
b) Não consta também no termo de referência, a relação de uniformes, epi´s e 
equipamentos a serem usados; 
c) Nestes casos, deverão ser incluídos na planilha de custo e formação de preços, os valores 
dos itens uniformes, epi´s, materias e equipamentos de limpeza, sugeridos por nossa 
empresa, por item, ou se for o caso, incluídos nas despesas administrativas; 
d) Neste sentido, quais seriam os uniformes, epi´s e equipamentos como também seus 
quantitativos e dos materiais a serem usados. 
 
Esclarecimento 2: O tem 13 do termo de referência, demonstra a lista de material que a 
empresa vencedora do presente certame deverá entregar, entretanto na lista não informa a 
quantidade de cada material que a empresa deverá entregar, desta forma, pedimos que nos 
confirme se devemos cotar a quantidade a ser entregue de acordo com a análise da 
empresa, mensurando de acordo com a especificidade de cada local. 
 
2. Pedimos ainda, que nos informe se houve quaisquer outro pedido de esclarecimentos, 
bem como quaisquer outro informação pertinente ao pregão em referência, se possível nos 
envie para este e-mail, nos deixando a par de todos as informações. 
 
Resposta: Os pedidos de esclarecimentos foram enviados para análise da área requisitante 
que emitiu o seguinte parecer: 
 
“A tabela de material de limpeza e materiais de higiene pessoal, constantes no item 13, 
serve apenas de referencial, haja visto que os materiais deverão ser fornecidos pela empresa 
vencedora. Sugerimos que seja feito uma errata no item 13, conforme sugestão abaixo: 
 
"13.1 A tabela abaixo contém o material de limpeza e de higiene pessoal que atualmente é 
utilizado na Sede Administrativa e na Escola Sesc Ananindeua/PA" 
 
Quanto ao custo destes materiais eles deverão ser incluídos na planilha de custos e 
formação de preços, por item. 
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Quanto a especificação dos EPI´s e quantitativos deverão estes ser estipulados por cada 
empresa conforme analise própria e sendo obedecidas a NR 06 do MTE e outras aplicáveis.” 
 
 
Informamos que permanece a data para abertura da sessão:  09/08/2017 às 10h. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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