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Ofício nº. 36/2019 
                               

 
Aguaí, 08 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
Assunto: RESPOSTA A EMPRESA CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA 
EIRELLI 
 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura vem por deste 

responder as perguntas enviadas pela empresa CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, no edital referente ao pregão presencial n° 02/19. 

1 - O edital dispõe que a CONTRATADA deverá fornecer materiais, 

equipamentos, uniformes e EPI's necessários à execução dos 

serviços, entretanto, o Edital e Termo de Referência não 

disponibilizam relação dos materiais/equipamentos/uniformes e EPI's 

necessários, a especificação e o quantitativo destes. Há alguma 

relação destes materiais e o quantitativo destes para consulta? 

RESPOSTA:  não existe nenhuma relação de materiais e quantitativos, pois 

esses dependem do tipo de serviço que o funcionário irá realizar, a quantidade de 

funcionários contratados pela empresa vencedora do certame e a área de cada 

Unidade Escolar. 

 

 2 - Há alguma empresa prestando os serviços atualmente? Se sim, 

qual? 
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RESPOSTA: atualmente não, o último contrato encerrou em novembro de 2018, 

mas era apenas para 5 (cinco) Unidades Escolares. 

3 - A produtividade que o edital dispõe pode ser alterada ou deve 

ser rigorosamente seguida? 

RESPOSTA:  a produtividade deverá ser seguida rigorosamente. 

 4 – O edital utilizou-se dos parâmetros do CADTERC para a 

composição de sua estimativa e para o cálculo da produtividade 

referencial. Será exigido no Pregão que os licitantes apresentem a 

Planilha de Composição de Custos nos moldes do CADTERC, inclusive com 

a Indicação da Produtividade adotada? 

RESPOSTA: não será necessário apresenta a Planilha de Composição de 

Custos nos moldes do CADTERC. A proposta deverá seguir o anexo 9. 

5 - Há no município de Aguaí transporte de ônibus municipal? Se 

não, as empresas deverão considerar o Vale Transporte em suas 

propostas? 

RESPOSTA: não há transporte de ônibus municipal,  e considerando que o 

Município de Aguaí é pequeno fica a critério da empresa oferecer ou não o vale 

transporte. 

Sem mais, me coloco à disposição para esclarecimentos e renovo os meus 

protestos de estima e consideração. 

 
 
 
 

 
______________________________________ 

Gilberto Luiz Moraes Selber 
Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura 

R.G.: 4.648.689 
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