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Perguntas e Respostas IV 

01 

Pergunta 

A fundação PTI deverá ser anexada no portal até a abertura do processo? 

 

 

Resposta 

 

O questionamento não está compreensível. 

 

De qualquer forma, o fornecedor que tem interesse em participar do certame 

deverá ter cadastro no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, uma vez que 

a proposta comercial considerando o valor total para o período de 36 meses 

(a disputa vai acontecer pelo menor preço por lote único) deve ser cadastrada 

até o dia 06/10/2021 antes das 09:00 horas. 

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. 

 

 

02 Pergunta 

A contratada deverá conceder plano de saúde aos colaboradores?  

http://www.pti.org.br/


Av. Presidente Tancredo Neves, 6731 
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR 
Tel. (45) 3576-7200 
Fax. (45) 3576-7199 – www.pti.org.br 
 
 

PROCESSO Nº. 0410/2021 EDITAL Nº. 0009/2021 

 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil – Processo 0410/2021 Edital 0009/2021   2/2 

Resposta 

 

Para o preenchimento da planilha de custos quanto aos benefícios dos 

colaboradores, deverá ser considerada a convenção coletiva do SIEMACO-PR 

(Sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação) vigente.  

03 

Pergunta 

É previsto pagamento de insalubridade para as serventes? 

Resposta 

 

Para o preenchimento da planilha de custos quanto a composição da remu-

neração dos colaboradores, deverá ser considerada a convenção coletiva do 

SIEMACO-PR (Sindicato dos empregados em empresas de asseio e conser-

vação) vigente. 

04 

Pergunta 

Qual empresa realiza os serviços atualmente? 

Resposta 

 

O questionamento acima está fora do contexto de esclarecimentos 

pertinentes ao edital.  

 

 

 

Foz do Iguaçu, 28 de setembro de 2021 
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