
Esclarecimento 03 ao Pregão Presencial 01/2013 
 
a)    Insumos para o preparo de café: 
 
De quem é a responsabilidade do fornecimento?   
  
A responsabilidade do fornecimento de insumos para o café é da Câmara Municipal. 
  
b)    Água mineral: 
 
De quem é a responsabilidade do fornecimento? 
   
A responsabilidade do fornecimento de água mineral é da Câmara Municipal. 
  
c)    Dispênseres para acondicionamento de descartáveis: 
 
De quem é a responsabilidade do fornecimento?  
 
A responsabilidade do fornecimento de dispênseres para acondicionamento de descartáveis  é da Câmara 
Municipal. 
  
d)    Sacos de lixo: 
 
Entendemos que a cor para os sacos de lixo é o preto. Nosso entendimento está correto. Se não favor 
informar as cores a serem utilizadas? 
 
No edital não consta a discriminação da cor dos sacos de lixo. Fica a cargo da contratada.  
  
e)    Serviço de poda,  jardim e erradicação de ervas daninhas: 
 
Não foi solicitado o fornecimento de um jardineiro ou ajudante de jardineiro. Este serviço será mantido 
no escopo do contrato? 
 
Sim, esse serviço está nas atribuições semanais da faxineira líder e da faxineira, conforme item 10.b. 13 
(semanalmente) do Anexo I - Termo de Referência do edital. Portanto, será mantido. 
  
f)     Relógio de ponto: 
 
Deveremos disponibilizar um relógio de ponto para os nossos funcionários ou a marcação poderá ser feita 
à mão? 
  
Conforme o edital: "13.2 - A presença dos funcionários designados para prestação de serviços será 
controlada pela Câmara Municipal, por meio de cartão de ponto, cujo fornecimento  ficará a cargo da 
empresa contratada." 
O fornecimento do cartão de ponto fica a cargo da contratada, portanto, fica a critério da contratada  a 
forma como fornecerá o cartão de ponto (relógio de ponto ou marcação a mão). 
  
g)    Proposta Comercial (Anexo VII): 
 
Não está incluso nesta planilha os  itens para demonstrarmos os custos dos equipamentos e também dos 
outros custos, tais como Taxa CCT, SESMT (medição ruído e poeira, laudo ambiental, laudo ergonômico, 
etc) ?  
 
Não estão inclusos. 
 
h)    Deveremos fornecer armários de guarda de EPI´s para nossos funcionários ou será fornecido pela 
Câmara Municipal de Pará de Minas? 
 
A Câmara Municipal não irá fornecer armários de guarda de EPI's. 
 


