CE N° 08366/2020

Florianópolis, 12 de fevereiro de 2020.

Aos Senhores
Participantes do Edital de Licitação
Pregão Presencial 0032/2020
Florianópolis/SC
Assunto: ESCLARECIMENTO 002/2020
Prezados Senhores,
Reportamo-nos ao Edital de Licitação – Pregão Presencial 0032/2020, para informar
os seguintes esclarecimentos:
Empresa: LIDERANÇA SERVIÇOS
Pergunta 1
“O valor acima do estimado diz respeito ao valor total global dos lotes? Ou é
observado também quanto ao valor unitário dos postos?”
Resposta
Conforme item 3.1 do Anexo I do Edital: “Para fins de escolha da proposta
vencedora será considerado o fornecedor licitante que apresentar o MENOR
PREÇO GLOBAL, POR LOTE, não superior aos limitadores de preço, estabelecidos
no item 3 e cuja proposta estiver de acordo com as especificações deste Edital.”,ou
seja, deverá ser respeitado todos os limitadores unitários e globais constantes nas
tabelas.
Pergunta 2
“Quanto a previsão de encarregado, poderá ser previsto “líder de grupo”, quando o
lote for composto por até 15 funcionários”?
Resposta
Deverá ser cumprida a legislação vigente/CCT.
Pergunta 3
“Há alguma listagem de equipamentos com quantitativo? Se sim, gentileza fornecer”.
Resposta
Respondido no Esclarecimento “CE 07842_2020_esclarecimento_001”.

Pergunta 4
“Qual a escala dos postos?”
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Resposta
A tabela do item 3.1 do Anexo I do Edital apresenta as informações referentes ao
turno, carga horária semanal e jornada de trabalho. O horário de trabalho será
definido após assinatura do contrato e conforme necessidade de cada unidade.
Pergunta 5
“Há algum posto que deverá ser cotado periculosidade?”
Resposta
Não.
Pergunta 6
“Há limpeza de fachada? Alguma unidade não tem ponto de ancoragem? Se sim,
quais”?
Resposta
Apenas limpeza de vidros e paredes em que os serviços possam ser feitos com
escada (máximo 2m de altura). Nossas unidades não têm ponto de ancoragem.
Pergunta
“Existem empresas executando estes serviços? Se sim, quais?
Resposta
Respondido no Esclarecimento “CE 07842_2020_esclarecimento_001”.

O Edital e seus Anexos, bem como suas retificações estarão disponíveis no site da
FIESC, https://portaldecompras.fiesc.com.br sendo de responsabilidade da
licitante o acompanhamento, no mesmo site, de alterações que porventura
ocorrerem.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
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