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20 de fevereiro de 2018. 

Concorrência nº. 003/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e 

manutenção civil rotineira em diversas unidades da CESAMA, na cidade de Juiz de 

Fora. 

 

Apresentamos questionamentos ao edital de Concorrência nº. 003/2017 e 

respostas conforme setor técnico da CESAMA. 

Questionamento 1:   “Qual a distância a ser percorrida  e número de viagens 

necessárias para o  veículo (caminhão) para transporte  do 

material de origem  até o Aterro Sanitário da cidade de Juiz de 

Fora? Estimativa ou média mensal?” 

Resposta:  Distância percorrida pode ser de 11km e chegar a 40km, 

dependendo da unidade, com uma estimativa de 3 a 4 dias ao 

mês, sendo que em um dia pode ser fazer até 3 viagens. 

Questionamento 2:   “Qual o horário e escalas de trabalho do efetivo?” 

Resposta:  Horário da Construção Civil: segunda-feira à quinta-feira: 7:00h às 

12:00h e 13:00h às 17:00h; sexta-feira: 7:00h às 12:00h e 13:00h 

às 16:00h. 

Questionamento 3:   “Os insumos de manutenção serão fornecidos pela contratante? 

Caso contrário qual a  estimativa de consumo e média de 

fornecimento?” 

Resposta:  Sim, os insumos são fornecidos pela contratante. 

Questionamento 4:   “Serão executadas atividades em altura e/ou espaço confinado?” 

Resposta:  Sim, são realizados serviços de manutenção em altura, como 

telhados e forros em geral, sendo necessário NR-35. 
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Questionamento 5:   “Para os serviços de manutenção serão executadas atividades de 

manutenção elétrica?” 

Resposta:  Não. 
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