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Ronaldo - ADM

De: Ronaldo - ADM [adm@crb8.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 11:39
Para: 'comercial@stpserv.com.br'
Assunto: RES: Ref.: Esclarecimento PE nº 04/2022 - Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª 

Região - Serviço de Limpeza

Bom dia, Ana Carolina.  
 

1. Gostaríamos de saber se no escopo do contrato do PE nº 04/2022 a contratada deverá fornecer também os 
descartáveis (papel higiênico, papel toalha, dispenser de papeis, etc)? Se positivo, qual a estimativa mensal 
de consumo, quais itens? 
Não precisará de descartáveis.  
 

2. Os funcionários que atuarão nos banheiros, deverão ficar somente neste posto (por conta da insalubridade) 
? 
Para os trabalhos precisamos de apenas um colaborador, que fará todo o necessário no imóvel.  
 

3. Qual a metragem / tamanho dos banheiros? 
Não temos esse dado, mas vocês podem fazer um visita técnica para avaliar.  
 

4. Qual a metragem / tamanho da copa? 
Não temos esse dado, mas vocês podem fazer um visita técnica para avaliar.  
 

5. É possível realizar visita técnica? 
Sim. Estou na sede das 9h às 18h.  
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana 
 

6. Existe alguma empresa que atualmente esteja prestando o serviço do escopo? 
Sim. 

 
 
À disposição. 
 
At., 
 

 

 

Ronaldo Ferreira Gonçalves  
Coordenador Administrativo  
 
+55(11) 5082-1404  
adm@crb8.org.br  
 
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana  
CEP: 04013-020 – São Paulo – SP  
Segunda a Sexta-feira das 9h às 17h  

 

www. c rb8 .o rg . b r   

    
 

 

 
 

De: comercial@stpserv.com.br [mailto:comercial@stpserv.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 10:48 
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Para: adm@crb8.org.br 
Assunto: Ref.: Esclarecimento PE nº 04/2022 - Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região - Serviço de 
Limpeza 
Prioridade: Alta 
 
Prezados, bom dia! 
 
Solicitamos por gentileza, esclarecimentos dos questionamento abaixo: 
 

7. Gostaríamos de saber se no escopo do contrato do PE nº 04/2022 a contratada deverá fornecer também os 
descartáveis (papel higiênico, papel toalha, dispenser de papeis, etc)? Se positivo, qual a estimativa mensal 
de consumo, quais itens? 

8. Os funcionários que atuarão nos banheiros, deverão ficar somente neste posto (por conta da insalubridade) 
? 

9. Qual a metragem / tamanho dos banheiros? 
10. Qual a metragem / tamanho da copa? 
11. É possível realizar visita técnica? 
12. Existe alguma empresa que atualmente esteja prestando o serviço do escopo? 

 
Antecipadamente grata. 
 
 

 
 


