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Perguntas e Respostas III 

01 

Pergunta 

Em relação ao custo unitário da limpeza por m², qual o motivo da 

Administração considerar um valor de m² para os itens 2 e 5 sendo que esses 

dois itens correspondem a soma da metragem dos itens 2.1, 2.2, 5.1, e 5.2, 

os quais constam valor do m²? ou seja, pegamos como exemplo o item 2, 

qual é a lógica do preço de R$0,33 para uma metragem de 101.096,89 m², 

sendo que esses 101.096,89m² estão divididos entre limpeza externa e 

varrição os quais comtemplam seu valor unitário do m². 

 

 

 

Resposta 

 

A subdivisão dos itens 2 e 5 não altera questões de pagamento, uma vez que 

se trata de simples somatória para maior clareza dos valores. 

 

 

02 

Pergunta 

Foi apresentado produtividade diferentes para cada tipo de área a ser limpa 

conforme tabela do item 3.7 do Anexo I – TR, contudo, não é determinado a 

frequência de limpeza dessas áreas, deverá ser considerado frequência de 

limpeza diária até mesmo para as esquadrias e a varrição? Tal informação é 

importante para que seja feito o levantamento correto da quantidade de 

profissionais necessários para a limpeza. 

Resposta 

 

A frequência e os horários estão previstos no Memorial Descritivo, Anexo II, 

do edital, sendo necessário compatibilizar ambas as informações, ou seja, a 

tabela do item 3.7 do Anexo I - TR e item 3 do Memorial Descritivo. 

 

03 Pergunta 

Ainda em relação a questão anterior, a Administração considerou o custo do 

encarregado para a composição do valor no metro? Exemplo: 
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Resposta 

 

Sim, foi considerado conforme previsto na IN 05/17. 

04 

Pergunta 

Em relação as áreas internas (item 1 e 4), visto que no item 3.7 do Anexo I 

– TR dispõe do tipo de área, como é obtido um valor apenas de R$3,59 por 

m² sendo que as áreas internas contemplam de pisos frios, acarpetados, 

banheiros, entre outros, e cada área apresenta produtividade diferente o que, 

consequentemente, gera um valor para cada tipo de área interna de m² a ser 

limpo. 

Resposta 

 

A produtividade foi calculada considerando a compatibilização dos postos de 

trabalho, possibilitando um valor único para áreas internas. 

Conforme o item 3.8 do Termo de Referência, este dispõe que o fornecedor 

deverá apresentar a contratante o planejamento que gerou o quantitativo de 

postos de trabalho, demonstrando a aplicação das produtividades e a 

compatibilização dos postos de trabalho. 

 

 

05 

 

Pergunta 

As produtividades poderão ser alteradas ou não? A empresa que alterar para 

mais a produtividade, ela será desclassificada? 
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Resposta 

 

As produtividades poderão ser alteradas, devidamente justificadas e 

demonstrando a comprovação da exequibilidade. 

Ainda, a empresa deverá se atentar ao item 3 do Memorial descritivo que 

dispõe a respeito das Frequências e Horários. 

 

06 

 

 

Pergunta 

Em relação ao item 3.8 do Anexo I – TR, o planejamento referente ao 

quantitativo de postos de trabalho deverá ser apresentado somente pela 

empresa vencedora? Poderia esclarecer? 

Resposta 

 

Sim. Esta informação consta no edital, no item 3.3, que dispõe que a empresa 

arrematante deverá apresentar a Fundação PTI junto com a Proposta 

Comercial (Anexo III), o planejamento que gerou o quantitativo de postos de 

trabalho (Planilha de Custos e formação de preços de todos os postos de 

serviço), demonstrando a aplicação das produtividades e a compatibilização 

dos postos de trabalho.  

 

 

07 

 

 

Pergunta 

Não está claro em relação ao fornecimento de materiais de limpeza, pois, no 

item 6. Do Anexo II é disposto apenas a descrição de materiais de higiene. 

Para que haja isonomia entre os licitantes para fins de disputa, qual a 

quantidade de materiais de higiene e quais produtos de limpeza como 

desinfetante, sabão, água sanitária e entre outros e suas respectivas 

quantidades serão necessários para o atendimento dos serviços? 

Resposta 

 

Todas as informações relevantes pertinentes para a elaboração da proposta 

constam no edital e anexos. Cita-se como exemplo: 

- Metragem quadrada interna com classificação do tipo de pisos; 

- Metragem quadrada externa com classificação do tipo de pisos; 

- Metragem quadrada de esquadrias e fachadas de vidro; 

- Número definido de dispensers; 

- Fluxo populacional; 

- Especificação dos materiais de higiene; 

- Frequências e horários de limpeza, conservação, higienização e 

copa; 

- Quantidade de banheiros, vasos sanitários, mictórios e lavatórios; 
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- Quantidade de lixeiras/coletores externas e tipo containers. 

 

O quantitativo de materiais de higiene não foi mensurado no edital e anexos, 

assim como, o quantitativo e especificações dos produtos de limpeza, em 

decorrência de oportunizar maior autonomia para a empresa quanto sua 

metodologia para a execução dos serviços. 

 

 

08 

 

 

Pergunta 

Será a Contratada que irá determinar a quantidade de funcionários? Está 

correto o entendimento? 

Resposta 

 

Sim. Conforme o item 3.8 do Termo de Referência, este dispõe que o 

fornecedor deverá apresentar a contratante o planejamento que gerou o 

quantitativo de postos de trabalho, demonstrando a aplicação das 

produtividades e a compatibilização dos postos de trabalho. 

 

09 

 

Pergunta 

Para os serviços de limpeza, os profissionais farão a limpeza de banheiros e 

sanitários? As atividades de limpeza se enquadram na súmula 448 do TST, 

devendo as empresas pagarem adicional de insalubridade em grau máximo 

aqueles que prestam serviços de higienização de instalações sanitárias de 

uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo? Se 

sim, qual quantidade de postos que se enquadram nesta condição? 

Resposta 

 

Todas as informações referentes a limpeza de banheiros, sanitários e coleta 

de lixo constam no edital e anexos, cabendo ao fornecedor o 

dimensionamento da sua proposta conforme o item 3.8 do TR. 

Quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, cabe ao fornecedor o 

conhecimento técnico quanto ao dimensionamento da sua proposta. 

 

10 

 
Pergunta 

O pagamento dos materiais de limpeza será realizado de forma fixa 

(conforme previsto em planilha) ou será pago/faturado conforme a 

quantidade efetivamente utilizada? 
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Resposta 

 

O pagamento de todo o contrato será realizado conforme o item 9 e item 10 

do Anexo I - Termo de Referência e o item 12 do Memorial Descritivo. 

 

 

 

11 

Pergunta 

Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão desclassificadas 

antes e/ou depois da fase de lances? 

Resposta 

 

Inicialmente cabe mencionar o disposto no item 1.6.1 do edital: 

 

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE, 

observadas as especificações técnicas definidas no ANEXO I – Termo de 

Referência bem como os procedimentos exigidos neste Edital.  

 

Caso o fornecedor tenha cadastrado sua proposta comercial inicial no sistema 

Licitações-e do Banco do Brasil superior ao máximo estipulado em edital, ao 

final da fase de lances, o fornecedor que estiver com o valor total da proposta 

comercial superior ao valor máximo estipulado em edital será desclassificado. 

 

Ainda, o detalhamento dos valores unitários da proposta comercial deverá 

ser efetuado conforme o Anexo III – Modelo da Proposta Comercial seguindo 

o disposto no item 3.1, 3.2 e 16.3 do edital, respeitando os valores máximos 

admitidos, tanto os valores unitários como valor total, sob pena de 

desclassificação. 

 

 

12 

Pergunta 

Ou ainda, a licitante que apresentar alguns preços unitários acima do 

máximo, serão desclassificadas? 

Resposta 

 

Conforme disposto no item 3.2 do edital, este dispõe: 
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A proposta deverá apresentar a composição dos valores dos itens 1 a 9, da 

tabela acima (item 3.1, do edital), para análise da Fundação PTI-BR, bem 

como, deverá respeitar os valores máximos admitidos. 

Em complementação, considerando o disposto no item 16.3, a proposta deve 

respeitar o valor máximo estabelecido pela FUNDAÇÃO PTI-BR, não sendo 

admitidos valores maiores que os estabelecidos, sob pena de 

desclassificação. 

13 

 

Pergunta 

Para cadastro de proposta, as empresas devem apresentar inicialmente 

somente o resumo ou carta proposta com os valores totais de cada item, ou 

deverá ser cadastrado inicialmente a planilha aberta com a demonstração de 

todos os custos do contrato? Caso seja necessário o cadastro completo 

(planilha de custos detalhada), as licitantes que não o fizerem serão 

desclassificadas de forma automática após a fase de lances? 

Resposta 

 

Inicialmente, para participar da disputa eletrônica, o fornecedor deverá 

cadastrar o valor total da proposta comercial para o período de 36 meses, no 

sistema licitações-e do Banco do Brasil, considerando que esta disputa 

eletrônica será pelo MENOR PREÇO POR LOTE (único), observadas as 

especificações técnicas definidas no ANEXO I – Termo de Referência bem 

como os procedimentos exigidos no Edital. 

Conforme o item 16.2, será considerado arrematante o fornecedor que 

apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE. 

Por conseguinte, somente a empresa arrematante deverá apresentar a 

Fundação PTI junto com a Proposta Comercial (ANEXO III, contendo os 

valores unitários e totais), o planejamento que gerou o quantitativo de postos 

de trabalho (Planilha de Custos e formação de preços de todos os postos de 

serviço), demonstrando a aplicação das produtividades e a compatibilização 

dos postos de trabalho. 

Ainda, a empresa arrematante deverá observar o disposto no item 18, quanto 

ao envio da documentação, proposta comercial e planilhas após a disputa. 
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Foz do Iguaçu, 28 de setembro de 2021 

 

 

 

 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva – Fundação PTI-BR 
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