22/05/2020

Email – Comissao de Licitacao Sesi - CN – Outlook

RE: Pedido de Esclarecimento ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
Comissao de Licitacao Sesi - CN <comissao.licitacao@sesi.org.br>
Sex, 22/05/2020 15:01
Para: mario@nacionalserv.com.br <mario@nacionalserv.com.br>

Prezado Senhor,
As especiﬁcações solicitadas encontram-se detalhadas nos itens 3. Descrição da Solução e 5.
Requisitos da contratação do ANEXO I - Termo de Referência do Instrumento convocatório do
Pregão Presencial nº 001/2020, como se segue:
Ed. Armando Monteiro Neto
a) 6º andar composto por:
2 (dois) banheiros coletivos, sendo 1(um) masculino e 1 (um) feminino; 1(um) banheiro para pessoa
com mobilidade reduzida, 1 banheiro em sala individual, 3 (três) salas individuais, 35 (trinta cincos)
estações de trabalhos, janelas/blindex e sala de repouso.
b) 7º andar composto por:
2 (dois) banheiros coletivos, sendo 1(um) masculino e 1(um) feminino; 1 (um) banheiro para PMR pessoa com mobilidade reduzida, 2 (dois) banheiros em salas individuais, 1(uma) sala de reuniões
grande adaptável para 2 (duas) salas; 5 (cinco) salas individuais, 4 (quatro) estações de trabalho e 2
(duas) estações de trabalho secretária;

Ed. Bernardo Sayão (SCS)
composta por:
06 banheiros, 1 (uma) copa, móveis de escritório e acervo documental, sem presença de
colaborador fixo.

Totalizando 320 m²
5. Requisitos da contratação
5.1.2.1 Áreas Internas:
Armando Monteiro Neto
a) Pisos acarpetados: 450 m² a 650 m²;
b) Pisos frios: 140 m² a 300 m²;
c) Áreas com espaços livres -saguão, hall e salão: 140 m² a 300 m²;
d) Áreas molhadas (banheiros e copas): 70 m² a 150 m².
Bernardo Sayão
e) Pisos frios: 250 m² a 400 m²;
f)
Áreas molhadas (banheiros e copas): 70 m² a 150 m².
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, observar
a previsão contida to no item 9 - Vistoria do ANEXO I - Termo de
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Bom dia,
É por meio deste e de forma tempestiva que a empresa Nacional
Soluções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 19.152.814/0001-40,
solicita esclarecimento referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, cujo
objeto trata-se contratação de empresa especializada em prestação de
serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, asseio e
garçom com regime
de dedicação exclusiva de mão de obra e todos os materiais, equipamentos
e utensílios necessários para o desenvolvimento dos serviços de apoio a
serem executados no âmbito do SESI - Conselho Nacional nos Edifícios
Armando Monteiro Neto e Bernardo Sayão.
Para o fiel e bom cumprimento das normas prevista do Edital,
no tocante a Proposta de Preço, onde o mesmo cristaliza a observância
das características mínimas dos valores fixados, desta forma, os
serviços de limpeza serão contratados com base na área física a ser
limpa, estabelecendo uma a estimativa por metro quadrado, o instrumento
convocatório, menciona o valor total da área em 815,17 m², porém, não
menciona que tipo de área é, se é Área Interna, Área Externa, Pisos
acarpetados, Pisos frios, entre outras áreas que a IN menciona, por
oportuno vale ressaltar, que para cada tipo de Área a ser limpa, existem
produtividades diferentes, e para se chegar ao valor correto, precisamos
ter dados corretos em metros quadrados de tipos de áreas e os
quantitativos das áreas físicas a serem limpas.
Pergunta-se: No total da área de 815,17 m², especifique a
metragem das Áreas Internas, Esquadrias, Pisos, contendo as
especificações detalhadas do correto dimensionamento destas áreas, para
o correto fornecimento da proposta.
Considerando o questionamento apontado, entendemos que é de
suma importância para fundamentar nossa proposta de preço e manter a
lisura do processo para oferecer a esta Administração valores justos que
manterá a boa e fiel condução do contrato, sem haver prejuízo para as
partes envolvidas, além de resguarda os princípios norteadores que
envolvem o processo licitatório.
Dedsde já agradecemos atenção e contamos com a compreesão
para sanar tal duvida.
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