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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

 
 
 

RESPOSTA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (002)

 

 

PROCESSO: 201917647000976
ASSUNTO: Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 008/2019
 
 
Considerando o pedido de esclarecimento solicitado pela empresa Garra Forte Licitação, referente ao
processo nº 201917647000976, Pregão Eletrônico nº 008/2019, informamos que:
           

1. Alguma função fará jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade?

Resposta: Não tem nenhuma função especifica que fará jus ao adicional de insalubridade ou
periculosidade, informamos apenas que há banheiros à serem limpos, na quantidade mencionado no item 2
- Justificativa, do Termo de Referência.
 

2. Qual a carga horário os colaboradores devem seguir, horário entrada e saída? Será necessário
horário noturno?

 
Resposta: O expediente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de segunda-feira a
sexta-feira, das 08 às 18h. A carga horário dos colaboradores é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme
especificado no Item 3. PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO, sendo 08 (oito) horas diárias,
preferencialmente das 08 às 12 das 14 às 18, podendo sofrer alterações, porém não ultrapassando para o
expediente noturno.
 

3. Sobre os materiais, qual a quantidade?

Resposta: A quantidade deverá ser levantada pela empresa, se preferir in loco, conforme Termo de
Referência para formação da proposta de preço, item 13. DA VISTORIA.
 
 

4. Deverá ser fornecido dispenses para sabonetes, papeis e outros?
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Resposta: Caso houver necessidade durante o contrato poderá ser fornecido dispenses para sabonetes,
papeis e outros, para melhor economia e organização.

 

 

Ivone Pereira Miranda
Pregoeira

 
 

Documento assinado eletronicamente por IVONE PEREIRA DE MIRANDA, Pregoeiro (a), em
26/11/2019, às 14:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000010305525 e o código CRC 4346799F.
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