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Perguntas e Respostas II 

01 

Pergunta 
Será pago algum adicional aos funcionários na área de limpeza? 

Resposta 

 

Todas as informações quanto as atividades, horários e frequências constam 

detalhadamente no Memorial Descritivo, Anexo II, do edital. Inclusive foram 

disponibilizadas tabelas no item 3 do Memorial Descritivo sobre a frequência 

e horários sem custos adicionais para a contratante. 

 

Os horários e frequências, tanto para limpeza, higienização e conservação 

quanto para copa, poderão sofrer alteração por solicitação da Fundação PTI-

BR, cabendo a contratada a readequação, sem custo adicional para a 

contratante. 

  

Para conservação da limpeza e abastecimento da edificação, a Contratada 

deverá prever a disponibilização de uma equipe de plantão, durante o horário 

de expediente da Fundação PTI-BR, com agentes suficientes para a 

preservação da limpeza, abastecimento dos banheiros com material sanitário 

e de higiene pessoal, limpeza dos banheiros, recolhimento de lixo dos cestos 

e limpeza de cinzeiros (instalados fora das salas), limpeza das áreas 

externas, atendimentos de emergência e outros serviços afins. 

 

A contratada deverá reforçar o atendimento de limpeza dos espaços e 

banheiros para os horários de maior demanda e nas datas de realização de 

eventos ou visitações no local. 

 

Além da frequência estabelecida, a Contratante poderá solicitar a execução 

de serviços eventuais/adicionais, como limpeza e enceramento pós-obra, 

pós-reforma ou pós-adequação, sem custo adicional para a contratante, 

conforme discriminado no item 4, do Memorial Descritivo, Anexo II, do edital 
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02 

Pergunta 

Será pago algum adicional aos funcionários da copeira? 

Resposta 

 

Os serviços de copa serão executados, diariamente, nos horários dispostos 

no item 3 do Memorial Descritivo, Anexo II, do edital. 

 

Os horários e frequências, tanto para limpeza, higienização e conservação 

quanto para copa, poderão sofrer alteração por solicitação da Fundação PTI-

BR, cabendo a contratada a readequação, sem custo adicional para a 

contratante. 

 
Eventualmente, a Fundação PTI-BR poderá solicitar a realização dos serviços 

fora dos horários e frequência fixados, inclusive aos sábados, domingos, 

recessos e feriados, sem custo adicional para a contratante 

 

03 

Pergunta 

Teria a planilha de formação de preço modelo Excel? 

Resposta 

 

Não foi disponibilizado nenhum modelo de planilha Excel. 

 
A elaboração da planilha segue a recomendação da Instrução Normativa 

05/2017 com as mudanças através da IN 07/2018, que dispõe sobre as re-

gras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime 

de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, au-

tárquica e fundacional. Apesar da Fundação PTI-BR não estar subordinada à 

essas instruções normativas, as utilizamos como norteadoras das regras do 

edital tendo em vista que a NCCA – Norma de Compras, Contratações e Ali-

enações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil é omissa sobre o 

assunto.  

 

Ademais, conforme dispõe o item 3.8 do Termo de Referência, Anexo I, do 

edital, o fornecedor deverá apresentar a contratante o planejamento que 
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gerou o quantitativo de postos de trabalho, demonstrando a aplicação das 

produtividades e a compatibilização dos postos de trabalho 

04 

Pergunta 

Qual a empresa atual que realiza esses serviços? 

Resposta 

 

O questionamento acima está fora do contexto de esclarecimentos 

pertinentes ao edital.  

05 

Pergunta 

Qual a quantidade de material de limpeza? 

Resposta 

 

O item 6 do Memorial Descritivo, Anexo II, do edital, dispõe sobre os 

Materiais. 

Ainda, conforme descrito neste mesmo item, no memorial, a CONTRATADA 

deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e 

equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 22 de setembro de 2021 

 

 

 

 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva – Fundação PTI-BR 
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