
 

Pregão Presencial nº 033/2021/SENAR/MT 

Processo nº: 16561/2021 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Presencial 

nº 030/2021/SENAR/MT, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, 

HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, para atender as necessidades do prédio temporário 

onde será instalada a sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 

– SENAR/MT, conforme condições e especificações contidas no instrumento 

convocatório, solicitado pela empresa Millenium Limpeza. 

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 1.2. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 

a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, até as 17h00 

(dezessete horas) do dia útil imediatamente anterior à realização da sessão licitatória. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado 

pela empresa Millenium Limpeza, a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão 

Permanente de Licitação no dia 12/05/2021. 

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 

peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar 

dentro do prazo legal. 

 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

 

Esclarecimento 1: 

“Boa tarde, em relação a quantidade de Funcionário, será cotado na quantidade 

do estimado 

Ex  

Limpeza, Conservação e Higienização - Diurno - 44 horas semanais 48 

Funcionarios ? 



 

Limpeza, Conservação e Higienização - Diurno - 44 horas semanaiS 12 

fUNCIONARIOS ? 

Limpeza, Conservação e Higienização - Diurno - 44 horas semanai 24 

FUNCIONARIOS ?” 

Resposta: Com relação a indagação acima, cabe informar aos licitantes 

interessados, que a nomenclatura “POSTOS” utilizada no subitem 3.1. do Termo de 

Referência Anexo I ao edital em apreço, está se referindo a quantidade de 

“FUNCIONÁRIOS” que deverão ser disponibilizados pela empresa contratada realizar os 

serviços almejados. 

Com relação a expressão “Qtd.”, quer dizer a quantidade de meses que cada 

funcionário estará laborando, sendo inicialmente contratado para o período de 12 meses 

cada funcionário/posto. 

 

 

Esclarecimento 2:  

“01 - Em relação ao Material, a empresa terá que fornecer mensal ?” 



 

Resposta: Concernente ao questionamento supracitado, cabe esclarecer que, 

consoante estabelecido no subitem 4.6. do Termo de Referência-Anexo I ao ato 

convocatório, os materiais deverão ser fornecidos semanalmente. 

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 13 de maio de 2021 

 

 

(Original assinado) 

José Paulo Souza Santos 

Pregoeiro 


