PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
CIRCULAR Nº 002

___________________________________________
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, almoxarife, artífice de
manutenção com o fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais necessários à
execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Anexo 02 - 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:
Licitante questiona:

“Qual o valor global de referência?”
Resposta: Diante das peculiaridades da modalidade Pregão, onde há disputa de lances e
possiblidade de negociação final com o Pregoeiro, e considerando a não obrigatoriedade da
inclusão dessa informação no instrumento convocatório, a PBGÁS optou por NÃO DIVULGAR
O VALOR DE REFERÊNCIA PARA A PRESENTE LICITAÇÃO.

Esclarecimento 2:
Licitante questiona:

“Quais os valores unitários por posto de referência?”
Resposta: Diante das peculiaridades da modalidade Pregão, onde há disputa de lances e
possiblidade de negociação final com o Pregoeiro, e considerando a não obrigatoriedade da
inclusão dessa informação no instrumento convocatório, a PBGÁS optou por NÃO DIVULGAR
O VALOR DE REFERÊNCIA PARA A PRESENTE LICITAÇÃO.
Esclarecimento 3:
Licitante questiona:

“Quais os sindicatos/convenções a serem utilizados?”
Resposta: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Prestação de Serviços Gerais e
Sindicato das Empresas de Asseio e Consevação. (CCT - vigente).
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Esclarecimento 4:
Licitante questiona:

“Poderia disponibilizar as planilhas preenchidas em excel ou em pdf?”
Resposta: Já respondido na Circular 001. As planilhas disponibilizadas são as que constam
no Edital.
Esclarecimento 5:
Licitante questiona:

“Algum posto tem insalubridade? Qual o grau?”
Resposta: Nenhum posto tem insalubridade.
Esclarecimento 6:
Licitante questiona:

“Algum posto tem periculosidade? Qual o grau?”
Resposta: Artífice, pela necessidade de apresentar funcionário com certificado de NR10, que
faz referência na IN inclusive do percentual.

João Pessoa/PB, 18 de fevereiro de 2021.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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