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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Versam os autos sobre a o Pedido de Cotação nº 21/2021, objetivando a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, 

desinfecção hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Estadual de Pirenópolis 

Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, conforme as condições e especificações constantes no 

Termo de Referência (Anexo I). 

 

Publicado o pedido de Cotação do certame, conforme Regulamento de 

Compras e Contratações de Serviços, Obras, Locações e Alienações da Fundação 

Universitária Evangélica - FUNEV, foi apresentado tempestivamente, via e-mail, pedido 

de esclarecimento, anexo a esta resposta, pela empresa SUPREMA CONTRUÇÕES E 

TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. 
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O pedido foi encaminhado ao setor técnico e jurídico competente, que por sua 

vez exarou os seguintes apontamentos, acatados por esta Comissão: 

 

1. O quantitativo de pessoal deve ser proposto pela em-

presa proponente, observando o quantitativo necessário 

para atender plenamente as necessidades da Unidade Hos-

pitalar, bem como, a legislação e regulamentos pertinentes. 

Além do Termo de Referência, a visita técnica é subsídio 

para a elaboração da proposta. 

2. O contrato resultante do presente processo terá vigência 

de 12 meses, não sendo passivo de reajuste neste período, 

assim, sendo dispensável a cláusula sugerida. 

  

Certos de termos respondido o pedido de esclarecimento, dá-se publicidade 

ao presente documento, que passa a ser parte integrante da Carta Cotação. 

 

Sem mais para o momento, 

Anápolis, 18 de junho de 2021. 
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