
     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS  N.º 13-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 81-17

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,  entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, torna
público a todos os interessados o ESCLARECIMENTO 03 ao Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico n.º 13-17.

ESCLARECIMENTO 02

A  interessada CCS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS manifestou-se nos seguintes termos:

“1- Qual a empresa atual contratada?

2- Deverá ser fornecido material de higiene( papel higiênico, papel  toalha e sabonete)?

3- Será concedido intervalo de 15 minutos para as telefonistas ou deverá ser pago a hora
intervalar de 15 minutos?

4- Quais os equipamentos deverão ser fornecidos?

5- Deverá ser fornecido ponto eletrônico/ biométrico? Se sim, quantos?

6- Haverá conta vinculada?

7- Quais os produtos de limpeza deverão ser fornecidos e qual a quantidade?”

A respeito, esclarecemos.

Questão 01-  Atualmente, a empresa Uniserv – União de Serviços Ltda., presta o serviço ao
CRCRS, sendo esta informação acessível no site www.crcrs.org.br.

Questão 02- O material de higiene será fornecido pelo CRCRS, não constando sua previsão
no edital.

Questão 03- Os intervalos dispostos em legislação vigente serão concedidos pelo CRCRS.

Questão 04-  A empresa contratada deverá forneceder  os equipamentos necessários em
quantidades suficientes para a consecução dos serviços contratados, conforme áreas físicas
do  CRCRS,  dispostas  no Edital  13-2017,  no  Anexo  I  –  Termo de Referência,  os  quais
elencamos  a  seguir em suas quantidades mínimas, como referencial a ser utilizado para a
prestação  efetiva  dos  serviços,  não  dispensando  a  utilização  de  outros  que  se  façam
necessários.
Salientamos  que  os  equipamentos,  ferramentas  e  materiais  a  seguir  elencados  serão
utilizados ao longo da vigência contratual, sendo que seu fornecimento e reposição serão
em prazos variados, conforme vida útil na execução dos serviços.
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Equipamentos para serviços de limpeza:

Item         Especificação                                            Quantidade

01       Aspirador de pó e água                                        02 unidades
02       Enceradeiras industriais tamanho grande            02 unidades
03       Enceradeiras industriais tamanho pequeno         02 unidades
04       Escada de alumínio/ferro c/05 degraus                02 unidades
05       Escada de madeira Multi-uso – degraus (2x10)   01 unidade
06       Máquina lava jato de alta pressão                        01 unidade

Equipamentos para serviços de jardinagem:

Item                   Especificação                         Quantidade
01         Roçadeira a gasolina                                   01 unidade
02         Máquina de cortar grama                             01 unidade
03         Carrinho de mão                                          01 unidade
04 Pá de ferro                                                   01 unidade
05         Enxada                                                         01 unidade 
06         Serrote curvo para poda de árvore              01 unidade
07 Enxadinha de ponta para jardim                  01 unidade
08 Pá de ferro para vaso de planta                   01 unidade
09         Marreta de 02 kg       01 unidade
10 Mangueira água, enxadão, tesoura 12”        01 unidade

facão, alicate, limo, regador, rastelo,
aspesores, etc.

     
Ferramentas para serviço de limpeza (vida útil variável)

Item                    Especificação                               Quantidade       
01         Balde de 12 litros                                         10 unidades            
02         Disco Preto para lavagem 380                   02 unidades             
03         Disco Branco para brilho 380                      01 unidade             
04         Escova Oval de Mão                                   02 unidades            
05 Mangueira de 50 m e 3/4                           02 unidades           
06 Mangueira de 50 m e ½                              02 unidades     
07 Pá de Lixo com cabo de 1,00 m.                05 unidades            
08 Rodo de 40 cm com cabo de madeira       03 unidades       
09 Rodo de 60 cm com cabo de madeira 03 unidades           
10 Rodo de 90 cm com cabo de madeira 03 unidades        
11 Vassoura de pêlo 40 cm cabo madeira 05 unidades       
12 Vassoura de pêlo 60 cm cabo madeira 05 unidades            
13 Vassoura piaçava de 20 Cm. 05 unidades            
14 Vassoura para limpar teto 04 unidades            
15 Vassoura para vaso sanitário de nylon         05 unidades            
16 Borrifador para produtos de limpeza            10 unidades            
17 Espátula p/pintura – média –de meta          03 unidades            
18 Suporte Limpa Tudo para placas de fibra

c/cabo                                                           12 unidades           
19 Kit limpa vidro completo 10 unidades            
20 Espanador de pena com 40 cm. 05 unidades          
21 Placa de aviso de piso molhado 06 unidades          

Questão 05- A gestão do ponto dos funcionários será de inteira responsabilidade da 
empresa contratada, que deverá atender as normas legais aplicáveis ao caso.

Questão 06- Não haverá conta vinculada.
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Questão 07- Conforme áreas físicas determinadas no edital,  no seu Anexo I – Termo de
Referência, levando em consideração o mobiliário constante nas dependências, elencamos
a seguir a descrição e quantidade dos produtos de limpeza, servindo apenas para base
estimativa  da composição de custo  da proponente,  podendo oscilar  para  mais  ou  para
menos desde que não venha a prejudicar a boa qualidade dos serviços, caso em que não
isenta a contratada de dispor de outros materiais que por ventura venham ser necessários à
execução dos mesmos.
Todos os materiais deverão ser necessariamente de primeira qualidade.

Os materiais descritos a seguir deverão ser fornecidos mensalmente ao longo da vigência
contratual, podendo, se assim entender a Administração, ter seu quantitativo aumentado ou
reduzido de forma a atender à demanda, nos termos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

Item    Especificação/Unidade de Medida                             Quantidade
01 Álcool líquido p/limpeza 46º c/lacre/ Litro   10
02 Água Sanitária/ Litro  25
03 Aromatizante de ar (em spray)/360 ml.   06
04 Cera líquida Incolor/ Galão de 05 litros  05
05 Álcool Gel 70º/500 ml  15
06 Desinfetante/Desodorizante concentrado/ Galão com 05 litros  12
07 Detergente neutro – concentrado/ Galão c/05 litros  05
08 Esponja dupla face/ Unidade  10
09 Flanela 30x40 cm/ Unidade  12
10 Lã de aço fardo com 10 rolos/ Fardo  02
11 Limpa vidro 500 ml/ Unidade  15
12 Limpa carpete – concentrado/ Galão c/05 litros  02
13 Limpador concentrado multiuso - limpeza pesada/ (500 ml)  12
14 Lustra móvel 200ml/ Unidade  06
15 Luva de borracha – Tamanho P/ Par  04
16 Luva de borracha – Tamanho M/ Par  04
17 Luva de borracha – Tamanho G/ Par  04
18 Inseticida frasco c/300 Ml. Aerosol/ Unidade  04
19 Sabão em pó/ Kg               05
20 Óleo de peroba/ 200 ml Unidade  02
21 Produto para limpeza de superfície inox/ 500 ml  03
22 Removedor para piso – concentrado/Galão c/ 05 ltr.  02
23 Sabão em barra/ Unidade  10
24 Detergente concentrado c/ação perfumadora/Galão c/ 5 litros  02  
25 Saco Plástico para lixo 40 lt./Pacote c/100 unidades        04
26 Saco plástico para lixo 100 lt./ Pacote c/ 100 Unidades                03
27 Saco de pano para chão/ Unidade               15
28 Impermeabilizante p/piso/ Galão c/5               05
29 Vaselina líquida/ Litro               01 
30 Produto para limpeza de porcelanato/ Galão c/5lt                         02

   Porto Alegre, 17 de novembro de 2017.

Américo Marques dos Santos 
                                                                                Pregoeiro
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