
 

 

 
ESCLARECIMENTOS N.º 02 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
Todos os cargos que constam no Edital são obrigatórios, como por exemplo o auxiliar 
administrativo ou apenas sugeridos? 
 Resposta: O cargo administrativo fica a critério da contratada, lembrando que, controle 
de pontos, escalas de folgas e todos os assuntos administrativos serão de 
responsabilidade da contratada, com acompanhamento do Clube. 
 
O envelope de habilitação contendo todos os documentos solicitados só poderá ser 
entregue por um dos sócios da empresa ou eu por exemplo, que sou da área comercial 
posso entregar? 
Resposta:  
Conforme item 3.1 do edital: Somente será admitida a representação de licitantes por 
terceiros e presença em qualquer reunião, mediante a apresentação de “procuração” e 
devidamente qualificados. Entende-se por terceiros quaisquer pessoas que não sejam os 
sócios da pessoa jurídica. A representação será aferida no início de cada reunião desta 
concorrência. 
 
Conforme visita técnica, gostaria de informar algumas dúvidas: 
  
Informar a m² dividida por área: 
Resposta: 
Segue abaixo informações dos locais que são impermeabilizados com cera acrílica, 
planta geral em anexo. Piso de borracha aproximadamente 800 m²; 

 
Piso impermeabilizados com cera acrílica: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Informar o consumo de sacos de lixo por mês, separados por cor e tamanho/ litragem. 
Resposta: 
  

 Saco 60 litros transparente=18 Pacotes; (RECITRANS COM. DE A PARAS) 
 Saco 60 Litros Preta=16 Pacotes; 
 Saco de 20 Litros Preta=12 pacotes; 
 Saco de 100 Litros Marrom=01 Pacote; 
 Saco de 40 Litros Leitoso=01 Pacote; 
 Saco de 100Tranparente=02 Pacotes. 

 
Informar os locais onde a limpeza não é de responsabilidade da equipe. 
Resposta: 
O Clube não é responsável pela limpeza das éreas internas do concessionário (Rofer, 
Lanchonete Deck Paineiras, Café Paineiras, Lanchonete do Bistrô, Saunas masculina e feminina, 
Mini shopping, Empório e Kopenhagen). 
 
Informar o valor de custo da refeição da Sodexo, ou informar o contato da pessoa responsável 
pelo restaurante. 
Resposta: 

 
Desjejum 
R$ 5,01 

Almoço 
R$ 12,19 

Jantar 
R$12,19 

 
Informar a quantidade de eventos semanais, anuais que ocorrem em datas festivas e o público 
médio estimado de cada evento. 
Resposta: 
O clube promove 03 eventos por semana, quinta, sexta e sábado,  com um público aproximado 
de 100 pessoas em cada evento, 03 eventos anuais com grande estrutura, feijoada da folia 
(Público aproximado 900 pessoas), festa junina (dois dias, público aproximado 9.000 pessoas, 
sendo 6 mil no dia da atração principal e 4 mil no outo dia do evento) e Réveillon (público 
aproximado 800 pessoas), eventos de locações (Boate, salão nobre e as três churrasqueiras) é 
difícil mensura, mas é uma média de 03 à 04 eventos por semana em horários diurnos. 
 
Informar a quantidade mensal utilizada de cada produto de limpeza. 
Resposta: 

 Neutral (Elfen) PontoBR=15 Galões de 5 litros; 
 Dmaqua (C.M.H.L.S)= 50 litros; 
 Multiuso (Terpenoil)= 50 litros; 
 Movadol (Elcolab)=20 litros; 
 Quallix DTHS (Ecolab)=30 Galões de 5 litros; 
 Removedor SC Elfen (PontoBR)=20 Galões de 5 Litros; 
 Cera Resist UHS (PontoBR)=15 Galões de 5 Litros; 
 Grill Detergente Desincrustaste Alcalino(WIDE STOCK COM. LTDA)=4 Galões de 

5 Litros. 



 

 

Solicitamos por gentileza o envio de uma planta baixa de todo o complexo do clube, 
bem como metragem quadrada de todas as áreas a serem limpas. 
Resposta: 
A planta baixa já se encontra publicada no site do clube no link: 
http://www.clubepaineiras.org.br/licitacoes1/ 
Segue abaixo informações dos locais que são impermeabilizados com cera acrílica, 
planta geral em anexo. Piso de borracha aproximadamente 800 m²; 

 
Piso impermeabilizados com cera acrílica: 

       
 


