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COMUNICADO 01 
(RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO) 

 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º: 01/2018/CM  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para higienização, asseio e conservação predial de forma 
contínua, incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a sua execução, visando 
atender as partes internas e externas da Câmara Municipal de Louveira, conforme termo de referência e 
demais condições constantes do edital. 
 

 
Diante do pedido de esclarecimento solicitado pela empresa 

VR SERVIÇOS, representada por Handrey Ângelo, passamos a explicar os pontos suscitados: 

 
1- A vistoria é obrigatória? 
RESPOSTA: Sim. A visita técnica é obrigatória, pois o conhecimento de toda estrutura da Câmara Municipal de 
Louveira é essencial para formação de preços. 
 
2- Conforme equipamentos citados, qual é o quantitativo necessário dos mesmos? 
RESPOSTA: Os equipamentos tais como elevadores; andaimes; escadas; cintos de segurança; enceradeira; 
aspiradores de pó; lavadora a jato; extratora; desentupidores serão fornecimentos pela empresa CONTRATADA 
que deverá inventariar estes para controle. Trata-se de uma contratação de serviço por Empreitada por preço 
global, portanto o executor dos serviços assume a responsabilidade de associar as quantidades de 
equipamento necessário para a prestação dos serviços. Portanto, recomendamos que a empresa observe com 
precisão as peculiaridades do prédio para estimar, conforme sua expertise na prestação de serviços, o 
montante necessários de equipamentos. 
 
3- O serviço hoje é executado por quantos funcionários? 
RESPOSTA: Os serviços são executados por demanda. 
 
4- Por se tratar de Concorrência, a empresa deverá possuir CRC válido para comprovação de Habilitação 
ou Credenciamento? 
RESPOSTA: O CRC é exigido somente na modalidade Tomada de Preços. 
 
5- De acordo com a especificação do serviço e metragens para cada área, qual será a produtividade para 
cada área informada? 
RESPOSTA: Há para formação de preços um rito de procedimentos e prazos de execução de serviços a ser 
adimplido. Lembramos que, conforme já informado acima o regime de execução é por preço global. Além 
disto, os serviços são contínuos e devem ser executados nos padrões de excelência adequados. 
 
Publica-se em síntese este comunicado na Imprensa Oficial e o inteiro teor no site da Câmara Municipal de 
Louveira.  
 
 

Louveira, 11 de junho de 2.018. 
 
 

MARCELO SILVA SOUZA 
Diretor Geral 

 
DE ACORDO: 
 
 
 
JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA RODRIGUES 
PRESIDENTE 


