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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2020 
 

PROCESSO Nº 767/2020 
 

ID 840252 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.  
 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 11h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa CSF CAPITAL SERVICOS, referente à 
licitaçãoem epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
No edital, diz que a contratada deverá fornecer aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de resíduos, 
escadas e outros. Porém, estamos falando de 52 unidades, onde os materiais que devem ser fornecidos são especificados no edital tendo a 
quantidade mensal para todas unidades. 
 
Agora, sobre os equipamentos mencionados acima, não consta a quantidade que a CONTRATADA deverá fornecer. Vocês teriam uma 
média para passar? Quantos aspirador de pó? enceradeiras? mangueiras? baldes? carrinhos para transporte de resíduos? escadas? 
 
RESPOSTA – UNIDADE RESPONSÁVEL 
Em esclarecimento ao questionamento, informamos que conforme informado no edital, Item 7, que trata da limpeza a ser realizada 
diariamente nas unidades: 
 
"Item 7: Trata-se da limpeza realizada diariamente de forma a manter/ conservar os ambientes isentos de sujidade e risco de contaminação. 
Nas salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será realizada imediatamente após cada cirurgia e sempre que necessário. 
 
Equipamentos 
 
Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados, mops e esfregões, produtos de limpeza, EPIs, produtos de 
reposição e outros necessários. 
 
Método 
 
a) Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para solução detergente e para água limpa. 
 
b) Limpeza molhada para banheiro. 
 
c) Desinfecção na presença de matéria orgânica. 
 
Técnica 
 
a) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja. 
 
b) Utilizar movimento único de limpeza. 
 
Etapas 
 
a) Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 
 
b) Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 
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c) Colocar os EPIs necessários para a realização da limpeza; 
 
d) Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a 
devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das demais etapas; 
 
e) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco hamper do carrinho de limpeza e efetuar a troca de 
luvas; 
 
f) Realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros; 
 
g) Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da sujidade, proceder ao enxágue e, sempre que necessário, 
realizar fricção com álcool 70%; 
 
h) Proceder à limpeza da porta/ visor e maçaneta com solução detergente e enxaguar; 
 
i) Proceder à limpeza do piso com solução detergente; 
 
j) Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o box, o vaso sanitário e, por fim, o piso; 
 
k) Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à higienização dos mesmos; 
 
l) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico; 
 
m) Retirar as luvas e lavar as mãos; 
 
n) Repor os sacos de lixo; 
 
o) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico)." 
 
É possível verificar que dos itens solicitados, alguns são imprescindíveis para a realização das tarefas, sendo necessário a disponibilidade de 
01 item por unidade. (mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de resíduos, escadas). Com relação aos itens "aspirador de pó e 
enceradeiras" a empresa poderá remanejar tais itens entre as unidades e realizar a, ou realizar a retirada do pó e o enceramento da unidade 
por outros meios.caso veja como viável tal logistica, desde que o serviço seja feito dentro das exigencias informadas no edital. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
 
 
 
 
 
 

Roberto Carlos Rossato 
Autoridade Competente 

Hicaro Leandro Alonso 
Pregoeiro 

Fernando Jesus Alves de Campos 
Membro 

 


