PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

COLETA DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO Nº 005/2020

1)
Visita técnica – é permitido fazer visita técnica em alguma unidade? Qual procedimento
para agendamento das visitas?
R: A visita técnica e seus procedimentos estão elencadas no Edital, item 9 – DA VISITA
TÉCNICA.
2) Desjejum/ merenda e Ceia – Leite será servido em embalagem tetrapak (não pode ser
utilizado recipiente isotérmico para o serviço)?
R: O leite deve ser servido conforme descrito no Memorial Descritivo em embalagem
tetrapack.
3) Unidades possuem algum equipamento ou utensílio para o serviço de alimentação? Se
possui, poderia ser informado a lista descritiva dos itens e quantidades disponíveis por
unidade?
R: As Unidades não possuem utensílios, conforme relacionado em varias oportunidades do
Memorial Descritivo a contratada deverá fornecer os utensílios para o referido serviço.
4) Refeições principais (almoço e jantar) – podem ser servidas em marmitex em todas as
unidades ou alguma unidade deverá ter balcões de distribuição?

R: Conforme Memorial Descritivo cada serviço deverá obedecer sua especificação
de serviço da alimentação:
Entrega das refeições nos refeitórios, estando as mesmas devidamente acondicionadas em
balcões térmicos ou em embalagem individuais, do tipo marmitex, conforme característica
de porcionamento de cada serviço, transportados em recipientes isotérmicos, do tipo Hot
Box, observando a apresentação, temperatura e qualidade, de forma a manter as condições
adequadas, conforme Portaria CVS n.º 5/13;

Vide quadro informativo do Memorial Descritivo Pag 29/58
5) Refeitório/ distribuição – responsabilidade por limpeza do local (mesas, cadeiras, piso, entre
outros
R: A responsabilidade de limpeza da contratada é sobre os itens e utensílios do seu serviço
prestado e não do local da contratada pois, para isso, não há previsão de fornecimento de
mão de obra para limpeza do local da contratada, visto que o sérvio é de alimentação
transportada.
6) Todas as unidades irão necessitar de serviço de copeira da contratada?
R: Não há previsão de fornecimento deste tipo de mão de obra para este serviço no contrato.
7) Responsabilidade pelo custo do serviço de desinsetização/ desratização?
R: Não há previsão de fornecimento deste tipo de procedimento nos locais da contratada.
8) Responsabilidade pelo custo do serviço de Manutenção nas instalações e equipamentos
do contratante?
R: Não há previsão deste tipo de procedimento nos locais da contratada, as manutenções
devem ser efetuadas nos equipamentos e aparelhos da contratante para que haja perfeita e
contínua execução do objeto.

