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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO - 03
REF. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022_LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EMPRESA: RIO MINAS

1 - Haverá limpeza de esquadria e vidro, devemos considerar o adicional de
periculosidade? Se sim, para quantos postos?
Resposta: A relação dos serviços a serem executados consta no Termo de
Referência, Anexo 1 do Edital. Não é necessário considerar adicional de
periculosidade.
2 - Será necessário o adicional de periculosidade ou insalubridade para o posto de
zelador?
Resposta: Não.
3 - Para limpeza de banheiro devemos considerar o adicional de insalubridade? Qual
o fluxo diário de pessoal que passam pelos mesmos? As atividades de limpeza se
enquadram na súmula 448 do TST, devendo as empresas pagarem adicional de
insalubridade em grau máximo aqueles que prestam serviços de higienização de
instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva
coleta de lixo?
Resposta: Sim. Há uma grande circulação de visitantes na Câmara diariamente.
Considerar a estimativa do item 5, subitem 5.1 do Anexo 1 - Do Termo de
Referência.
4 - Caso necessário o adicional de insalubridade, para quantos postos devemos
considerar o adicional?
Resposta: Apenas para 01 (um) posto de servente de limpeza.
5 - Qual será o m² para cada serviço de desinsetização, desratização e
descupinização?
Resposta: Serviço a ser realizado na área interna da Câmara. Considerar as
informações constantes no subitem 2.2.5 do Edital – Descrição da área física da
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Câmara Municipal de Ipatinga/Área dos andares; sendo a área do subsolo: 700 m²
aproximadamente.
6 - O TR cita a limpeza de caixa d´água. Em relação a esta limpeza, quantos litros e
m³ tem cada caixa? A limpeza poderá ser quarteirizada? Os próprios funcionários
poderão fazer essa limpeza? Qual será a periodicidade dessa limpeza?
Respostas:
1ª) Cada caixa d’água tem a capacidade de 50.000 litros.
2ª) Sim, o serviço pode ser quarteirizado.
3ª) Não, o zelador pode auxiliar na limpeza.
4ª) A limpeza deve ser realizada semestralmente, conforme consta no Anexo 1 – Do
Termo de Referência, item 2, quadro da fl. 41 do Edital.

Cumpre-nos informar que esta resposta ao Questionamento 02 será publicado no site
www.camaraipatinga.mg.gov.br, link licitações.
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