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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços, de 
natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão administrativa, auxiliar de serviços 
gerais, copeira, office-boy, recepcionista, motorista, arquivista e almoxarife, com o fornecimento 
de equipamentos, utensílios e materiais necessários à execução dos serviços, conforme as 
especificações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência..    

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  
Sobre a qualificação técnica, item 10.3.3, Licitante questiona:   
“Nossa empresa está sediada em Fortaleza - CE, onde o Conselho Regional de Administração do 
Ceará CRA-CE não é mais competente para registro de atestados de serviços de limpeza e serviços 
gerais, neste caso serão aceitos atestados sem o devido registro? ressaltando que já possuímos 
registro junto ao CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/CE.” 
Resposta:  
Os atestados devem ser encaminhados em conformidade com o exigido no Edital. Verificar 
resposta a impugnação constante no presente processo, que trata da exigência de registro da 
empresa e dos atestados no CRA, disponível em http://www.pbgas.com.br/?p=6682. 
 
Esclarecimento 2:  
Licitante questiona:   
“Tendo em vista a atual situação econômica do país pergunto se os pagamentos dos serviços 
prestados estão sendo feitos em seus devidos prazos legais ou há atrasos?” 
Resposta:  
Os pagamentos são realizados dentro dos prazos. 
 
Esclarecimento 3:  
Licitante questiona:   
“Se tratam de serviços novos ou já vem vendo executados?” 
Resposta:  
Existem funções novas descritas no Termo de Referência. 
 
Esclarecimento 4:  
Licitante questiona:   
“Qual a data de previsão de inicio do contrato? 
Resposta:  
A partir de 13/04/2019. 
 
Esclarecimento 5:  
Licitante questiona:   
“Os encargos sociais mencionados na convenção coletiva serão obrigatórios?” 
Resposta:  
Todos os encargos sociais serão obrigatórios. 

http://www.pbgas.com.br/?p=6682


 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018 

CIRCULAR Nº 002 

___________________________________________ 

Página 2 de 2 

 
Esclarecimento 6:  
Licitante questiona:   
“Poderiam nos informar o salário de cada categoria?” 
Resposta:  
Considerar os salários previstos na última Convenção Coletiva da categoria. 
 
 
 

João Pessoa/PB, 18 de janeiro de 2019.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


