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Perguntas e Respostas II 

01 

Pergunta 

Qual a quantidade de funcionários que executa os serviços atualmente? 

 

Resposta 

 

O questionamento acima está fora do contexto de esclarecimentos 

pertinentes ao edital. 

02 

Pergunta 

A  tabela do item 3.7 do TR, o somatório das áreas internas não confere com 

a quantidade de 48.150,67. Poderia esclarecer tal divergência?  

Resposta 

 

A área de limpeza interna para fins de dimensionamento da proposta consta 

nos itens 1 e 4 da tabela de somatório de áreas do item 3.4 do Termo de 

Referência. A planilha 3.7 trata-se de uma referência de produtividade, sendo 

assim, para qualquer divergência de quantitativo de áreas internas pode ser 

adotada produtividade especificada para pisos frios, pois possuem as mesmas 

características.  

 

03 Pergunta 

Qual é a quantidade correta a se considerar de área externa? Pois, na “Tabela 

02 - áreas externas por tipo de piso” do Anexo II, o total de área é de 

135.753,90, os quais não diferencia de área para varrição e áreas para lim-

peza externa, contudo, ao somar as áreas o valor não confere com a tabela 

02? 
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Resposta 

 

A área para varrição são as que constam nos itens 2.2 e 5.2 da tabela de 

somatório de áreas do item 3.4 do Termo de Referência (ao todo 119.156,91 

metros quadrados) 

 

 

Foz do Iguaçu, 11 de outubro de 2021 
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