MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 78/2013
Data: 09/01/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção de áreas verdes (jardinagem), compreendendo o fornecimento de mão de obra uniformizada,
de material de limpeza e jardinagem, de material de consumo e de equipamentos de limpeza e
abastecimento de sanitários nas dependências da ANEEL/ANP/CPRM.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2013
ESCLARECIMENTO 1
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 78/2013, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1.
2.
3.
4.

5.

Qual o valor estimado para a contratação?
Em virtude da nova CCT Sindiserviços 2014 ter sido homologada, gostaríamos de saber qual
convenção devemos considerar para elaboração dos preços em planilha?
Qual é o nome da empresa que está prestando serviços atualmente?
Em relação a produtividade das áreas, em leitura ao edital percebe-se que grande parte da área
interna é revestida de área acarpetada, por tal motivo, solicitamos saber se poderá ser alterada a
produtividade? Visto essas áreas necessitam de equipamentos sofisticados para manutenção e
limpeza dos mesmos.
O arquivo com a proposta e documentos de habilitação terá que ser enviado, via sistema
Comprasnet ou e-mail?

Resposta(s)
1.
2.
3.
4.
5.

O valor máximo para a contratação é de R$ 1.856.881,83.
Os proponentes deverão considerar a CCT vigente, portanto, 2014.
A atual contratada é a empresa INTERATIVA DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
LTDA.
Para a elaboração da proposta deverão ser observadas as produtividades previstas no instrumento
convocatório, subitem 1.2 do Anexo I.
Quando convocado, o licitante deverá encaminhar a documentação via fax ou email.
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