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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG. 

CENTRO ODONTOLÓGICO DA PMMG. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2014. 
 
 
A/C: SRTA. PREGOEIRA. 
 
 
CAPE – INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ de N° 15.312.517/0001-93, 

localizada nesta capital à Av. Senador Milton Campos, n° 931, Santa Maria, Belo Horizonte/MG, vem 

através de seu representante legal tempestivamente solicitar respostas aos questionamentos abaixo 

referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2013 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de limpeza, Conservação e Higienização, com fornecimento de material de 

limpeza básico, máquinas e ferramentas, para o Centro Odontológico da PMMG. 

 

 
� Atualmente, quantas caixas de gorduras existem nas dependências do Centro 

Odontológico? 

� As limpezas das caixas de gorduras acorreram quantas vezes por ano?                                                                                                     

� Atualmente, quantas caixas d’água existem nas dependências do Centro Odontológico? 

� As caixas d’águas são construídas de quais materiais (amianto ou fibra)? 

� Qual o volume máximo das caixas d’água?  

� Nas dependências do Centro Odontológico existem reservatórios d’água?  

� As limpezas das caixas d’ água acorreram quantas vezes por ano? 

� Tendo me vista á não existência da categoria profissional de Auxiliar de Manutenção 

Predial na presente convenção coletiva de n° M T E: MG005438/2013.                                                                 

Perguntamos: Qual salário adotar para esse profissional? 

� Após analise na relação de material anexada ao edital, percebemos que a licitante 

vencedora terá que fornecer os materiais de higiene, tais como: sabonete líquido, papel 

higiênico rolinho 30 metros e papel higiênico rolo 300 metros.                                                            

Perguntamos: Em nossa analise no presente edital não encontramos o fornecimento de 

papel toalha por parte da licitante vencedora, neste caso a licitante vencedora não terá que 

fornecer papel toalha? 

� Qual a área total construída do centro odontológico em metros m²? (Obs: Essa informação 

e fundamental para calcularmos os custos com a dedetização.)  

 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014. 

 

 

CAPE – INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA 
Watila Laurenço do Carmo 

           Watila L. Carmo


