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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
Para:

contratos@mundialterceirizacao.com.br

Data:

03/04/2019 15:08 (agora)

Assunto:

Re: Pedido de esclarecimento PE 001/2019

Anexos:
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Boa tarde!!!!
Em resposta ao seu questionamento informamos o que segue:
1 - No item 1.2 e 1.2.1 do Anexo I - Termo de Referência, foi informado da
necessidade de 1 posto 24 horas , sendo: 07:00 às 19:00 e das 19:00 às 07:00.
Em se tratando de posto 24 horas escala 12X36, entendemos não ser possível o
atendimento com 2 funcionários, necessário se faz 4 pessoas.
2 - No anexo III, ocorreu um erro Portaria 24h, escala 12 x 36 - onde se lê 2, leiase 4.
3 - Por se tratar de sanitários públicos, deverá ser aplicado o valor referencial de
insalubridade para o devido fim, conforme legislação vigente.
Att
Sonia de Brito Barbosa
Pregoeira
Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA -PR
Av. Nossa Senhora da Luz, Nº 2143 - Jardim Social / Curitiba -PR
(41)3253-3232 Ramal 209
Em 29/03/2019 às 11:31 horas, contratos@mundialterceirizacao.com.br escreveu:
Prezados, bom dia.
A empresa Mundial Terceirizadora LTDA, vem através deste e-mail, solicitar
esclarecimentos referente ao pregão eletrônico de n° 001/2019, protocolo
15.499.686-9, previsto para o dia 17/04/2019.
Questionamento 01:
Quanto ao dimensionamento dos colaboradores, no Anexo I – Termo de
referência, seu item 1.2, sub item 1.2.1, diz que a empresa deverá fornecer um
posto com dois funcionários, para o serviço de portaria 24 horas. Porém para a
cobertura diária das 24 horas, seriam necessários 2 postos com 2 colaboradores,
totalizando 4 porteiros. Nosso entendimento esta correto? Pois apenas 2
funcionários não seriam o suficiente para cobrir as 24 horas visto a escala 12x36.
O mesmo também está disposto no Anexo III conforme abaixo
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Questionamento 02:
No Anexo I – Termo de referência, em seu item 2.3, o edital menciona que o local
conta com 2 sanitários públicos, sendo assim a empresa deverá cotar adicional de
insalubridade para os colaboradores que farão a limpeza destes locais, conforme
disposto no Anexo 14 da NR 15 do MTE?
Sem mais,
Att.
Anderson Uguccioni
Mundial Terceirizadora LTDA
(45) 3038-3797
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