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Londrina, 11 de setembro de 2020. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 

 

 

II – DO OBJETO LICITADO 
 
Art.2º. Constitui objeto desta licitação, a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gerais de limpeza e conservação predial, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos, serviços a serem prestados no Parque de 
Operações da Sercomtel Iluminação, sito à Av. Luigi Amorese, 6485-A, Barracão 4, CEP 
86.071-020, na cidade de Londrina-Pr., conforme descrições, características e 
condições constantes no Termo de Referência Nº 002/2020, Anexo I do Edital de 
Pregão nº 015/2020. 
 

QUESTIONAMENTOS _001_PRG015/2020 
 
Esclarecimentos da SERCOMTEL ILUMINAÇÃO a questionamentos referentes ao 
Edital de Pregão nº 015/2020:  
 
QUESTIONAMENTO 01: 
 
É previsto o pagamento de algum adicional (insalubridade/periculosidade) para algum 
dos funcionários? 
   
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
NÃO, os funcionários da Contratada deverão atender apenas os requisitos 
estabelecidos no Termo de Referência 002/2020, ou seja, serviços de limpeza e 
conservação predial e cumprir, no que couber, o Manual de Procedimentos para 
Empresas Contratadas pela Sercomtel Iluminação S.A., conforme disposto no Anexo X 
do Edital de Pregão nº 015/2020. 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
 
Produtos de higiene (papel higiênico, sabonete líquido...) serão fornecidos pela 
contratante? 
 
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
SIM. Conforme o Termo de Referência 002/2020, item 4 subitem "a", a Contratada 
deverá fornecer itens para a limpeza e conservação do espaço. O citado trecho faz 
referência ao Anexo A, em que são relacionados especificamente quais equipamentos e 
materiais são de responsabilidade da Contratada. Entretanto, o Termo de Referência 
002/2020 não faz menção a itens de higiene. Portanto, a aquisição de itens como 
papel higiênico, toalhas de papel, sabonete líquido, etc, não relacionados no Anexo A, 
é de responsabilidade da Sercomtel Iluminação, ou seja, da Contratante. 
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QUESTIONAMENTO 03: 
 
O município dispõe de transporte público? Se sim, qual o valor da tarifa? 
 
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
SIM. O valor da tarifa em 2020 para ônibus convencional é de R$4.25 e para a linha 
Psiu é de R$5.50. 
 
QUESTIONAMENTO 04: 
 
Para os serviços licitados, qual é a porcentagem do ISS? 
 
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
Para o serviço de limpeza e conservação predial, considerando a tabela de Londrina, a 
alíquota de ISS é de 5% (cod. 710). 
 
https://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/isslondrina/outros/2019
/nova_tabela_issqn_2019a2014_dms_atualizada_30-04-2019.pdf 
 
QUESTIONAMENTO 05: 
 
Os serviços, atualmente, são realizados por qual empresa? 
 
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
Atualmente a empresa contratada é a W Cintra Silva Prestadora de Serviços. 
 
QUESTIONAMENTO 06: 
 
A contratada poderá nomear a encarregada a ser preposto do contrato? Ou, deverá 
manter um funcionário administrativo não licitado no município? 
 
RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO: 
 
NÃO, o preposto não poderá ser o encarregado, uma vez que, o mesmo faz parte da 
ponte de comunicação entre o tripé “Contratada, funcionários da Contratada e 
Sercomtel Iluminação”, conforme Cláusula Sétima do Contrato. Faz-se mister destacar 
que, em conformidade com o art. 6º alínea “i” do Edital de Pregão nº 015/2020, a 
Contratada manterá ou constituirá, na região metropolitana de Londrina-PR, escritório 
com toda infraestrutura necessária, bem como um supervisor geral com poder de 
decisão, em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de assinatura do Contrato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Sergio Mattos Cesar 
Pregoeiro 
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