
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00015.2020 

ESCLARECIMENTO 5 – GRUPO RS 

 

1. Poderia por gentileza disponibilizar o quantitativo de Materiais e Equipamentos a serem 

utilizados, visando que com essas informações levam a precificação mais exata e uma isonomia entre as 

licitantes.? 

RESP. CEPEL: Estão no Termo de Referência os materiais mínimos exigidos e alguns equipamentos. 

Itens 7.7 e 7.12. 

  

2. Em relação a Produtividade adotada, essa está confusa para que seja levada como parâmetro 

para elaboração de planilha de custos, poderia nos explicar sobre a mesma? 

RESP. CEPEL: A produtividade de referência foi estabelecida com base nas experiências e parâmetros 

aferidos e resultantes de contratos anteriores, considerando as metragens das Unidades do CEPEL. 

  

3. Em relação a produtividade poderia a licitante optar por utilizar a produtividade com base na 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017? 

RESP. CEPEL:: Pode. Para mais detalhes, vide texto do item 5.1 e Observações do modelo de Proposta 

Comercial. 

  

4. Será necessário relógio de ponto ou poderá ser utilizado folha de ponto? 

RESP. CEPEL: À critério da Contratada 

  

5. A limpeza de vidro será executada por um Posto fixo para cada local ou poderá ser uma equipe 

específica, se sim para equipe, qual a periodicidade do serviço? 

RESP. CEPEL: Fica a critério da Contratada. A periodicidade dos serviços de limpeza de vidros está no 

TR, nos itens 6.1.12 e 6.3.12. 

  

6. Esta certo o entendimento de que a proposta em papel timbrado e planilha de custos juntamente 

com Habilitação só serão anexadas pela vencedora da disputa após a disputa? 

RESP. CEPEL:  SIM. A licitação se dará na modalidade de Pregão Eletrônico. 

  

7. Qual a quantidade de postos de são utilizados hoje no contrato? 

RESP. CEPEL: 8.4. O dimensionamento da equipe ficará a cargo da CONTRATADA e deverá ser 

compatível com o volume, a diversidade e a complexidade dos serviços especializados e padronizados 

pelo CEPEL, discriminados nesse Termo de Referência; Atualmente há 3 encarregados, 25 ASG, 3 

limpadores de vidros. 

  

8. Visando que no quadro de produtividade do Edital, não consta a produtividade para Banheiros, 

baseado nessa mesma questão haverá algum funcionário com adicional de insalubridade sendo 

específico para limpeza de banheiros? 

RESP. CEPEL: Atualmente não há. 
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