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ESCLARECIMENTOS 
 
Pregão Eletrônico n.º 12/2019 – Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para atuar 
nas unidades da BHTRANS. 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA HEDGE SEGURANÇA EM 24/10/2019: 
 
PERGUNTA 1: Devemos anexar algum documento no sistema (proposta comercial), ou somente 
deverá ser feito o  lançamento do valor global para 12 meses? No Edital não é claro quando 
menciona no Capítulo 4, item 4.3 que “No campo “Informações Adicionais” e no(s) anexo(s), quando 
for o caso, não poderá constar qualquer informação que possibilite a identificação da LICITANTE, sob 
pena de desclassificação”.   
RESPOSTA 1 – GECOL: Nenhum documento deverá ser anexado no Sistema. Conforme disposto no 
subitem 4.2 do Edital: “Ao oferecer sua proposta de preço, a LICITANTE deverá preencher, no campo 
próprio, o preço GLOBAL (PARA 12 MESES).”  
 
PERGUNTA 2: A licitante que deixar de realizar a vistoria será inabilitada? 
RESPOSTA 2 – GECOL: Sim. Conforme disposto no subitem 2.2.5 do Edital: “Ao término da visita, a 
BHTRANS emitirá o Termo de Visita Técnica – Anexo II, que deverá ser incluído no Envelope nº 02 – 
Documentos para Habilitação, sob pena de inabilitação.”  
 
PERGUNTA 3: Qual será o critério de desclassificação das propostas antes do início da fase de 
lances? O Edital não é claro, informando apenas que participarão da fase de lances as empresas 
classificadas. 
RESPOSTA 3 – GECOL:  Serão desclassificadas apenas as propostas que apresentarem preço 
global (para 12 meses) expressamente inexequível, ou seja, caso fique patente que o valor a ser 
excluído corresponde, inquestionavelmente, a um erro, pois o Sistema não permite que a LICITANTE 
aumente o valor de sua proposta na fase de lances. 
 
PERGUNTA 4: O prazo estipulado no Capítulo 6, item 6.1, subitem 6.1.1 será contato em horas 
úteis? Em caso positivo, favor informar qual o critério considerado pela BHTRANS como horas úteis. 
RESPOSTA 4 – GECOL: Não. 
 

PERGUNTA 5: Considerando que as micros e pequenas empresas são beneficiadas, tributariamente 
falando, quando optantes pelo simples nacional, e caso alguma empresa nessa condição vença esta 
licitação, ocorrerá o desenquadramento em razão do faturamento ser superior ao estabelecido na Lei 
Complementar 123/2006 - capítulo II, inciso I. Sendo assim, não seria permitida a aplicação de 
benefícios fiscais do regime tributário diferenciado nas propostas destas empresas. Isso será 
verificado pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio? As pequenas e micros empresas poderão utilizar 
desse benefício? 
RESPOSTA 5 – GECOL: Favor atentar ao disposto no subitem 5.9 e 5.10 do Edital.  
 
PERGUNTA 6: Caso a licitante arrematante do pregão não comprove o patrimônio líquido mínimo de 
“R$ 2.367.174,49 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e 
quarenta e nove centavos) “, esta será inabilitada? 
RESPOSTA 6 – GECOL: Sim. 
 
PERGUNTA 7: Levando em consideração que existem postos desarmados e armados, e estes são 
diferentes quanto à postura técnica dos vigilantes, questiona-se: os atestados não deveriam ser de 
complexidade maior ou superior ao objeto licitado, ou seja, postos armados? 
RESPOSTA 7 – GECOL: Favor atentar à “Retificação de Edital” que já encontra-se disponível na 
Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e será publicada no Diário Oficial do Município – 
DOM no dia 30/10/19. 
 
PERGUNTA 8: O quantitativo de postos para comprovação de capacidade técnica é de 14 postos 24 
horas, diante de um cenário de 60 postos 24 horas, ou seja, a empresa precisará comprovar somente 
23,33% do total de postos, percentual muito inferior ao que é solicitado em outras licitações, que 
chegam a pedir até 60% do quantitativo de postos. Este número baixo poderá prejudicar a execução 
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dos serviços, ao contratar uma empresa que não tenha capacidade técnica suficiente para atender 
um contratado de tamanha importância para o município de Belo Horizonte. Estas quantidades estão 
corretas? 
RESPOSTA 8 – GEAMP: O percentual de comprovação dos atestados de capacidade técnica visa 
maior competitividade ao processo. Favor atentar à “Retificação de Edital” que já encontra-se 
disponível na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e será publicada no Diário Oficial 
do Município – DOM no dia 30/10/19. 
 
PERGUNTA 9: No item 4, subitem 4.1 do Termo de Referência é informado que serão utilizados 231 
kits ronda eletrônica, entretanto, na planilha de custos está totalizando 221 kits de ronda eletrônica, 
qual totalizador está correto? Caso seja o termo de referência, a planilha de custos será retificada? 
RESPOSTA 9 – GECOL: O valor correto é 231 (duzentos e trinta e um). Favor atentar à “Retificação 
de Edital” que já encontra-se disponível na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e 
será publicada no Diário Oficial do Município – DOM no dia 30/10/19. 
 
PERGUNTA 10: Qual será o critério de reajuste e repactuação? Não ficou claro no edital e seus 
anexos? 
RESPOSTA 10 – GECOL: O critério de Reajuste está disposto na Cláusula Quarta da Minuta de 
Contrato – Anexo XI. 
 
PERGUNTA 11: A repactuação terá retroatividade a data-base da convenção coletiva ou da 
solicitação da contratada? 
RESPOSTA 11 – GECOL: Favor atentar ao disposto no subitem 4.6 da Minuta de Contrato – Anexo 
XI: “A repactuação de preços produzirá efeitos retroativos à data da Convenção Coletiva do Trabalho 
ou do Dissídio Coletivo de Trabalho que lhe serviu de fundamento.” 
 
PERGUNTA 12: A coluna D, linha 24 da planilha de custos “Anx III "A"”, está sem fórmula, será 
retificado? 
RESPOSTA 12 – GECOL: Sim. Favor atentar à “Retificação de Edital” que já encontra-se disponível 
na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e será publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM no dia 30/10/19. 
 
PERGUNTA 13: A coluna D, linha 25 da planilha de custos “Anx III "A"”, está sem fórmula, será 
retificado? 

RESPOSTA 13 – GECOL: Sim. Favor atentar à “Retificação de Edital” que já encontra-se disponível 
na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e será publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM no dia 30/10/19. 
 
PERGUNTA 14: A Contratada deverá instalar repetidoras para o perfeito funcionamento da 
comunicação por rádio? Em caso positivo, estes valores foram considerados na estimativa de 
preços? 

RESPOSTA 14 – GEAMP: Não é necessária a instalação de repetidoras. No subitem 2.8 do Termo 
de Referência – Anexo I traz: "Será necessário o fornecimento de rádios de comunicação ou de 
outras formas de comunicação por ondas de rádio que possibilitem a comunicação entre os vigilantes 
e a administração da BHTRANS." 
 
PERGUNTA 15: Para o vigilante de monitoramento não deveria ser considerado um salário 
diferenciado? Em caso positivo, qual seria o salário? A planilha será retificada? 
RESPOSTA 15 – GEAMP: O cargo foi consultado junto ao Sindicato da Categoria que esclareceu 
que hoje o que se contrata para esse tipo de atividade é o vigilante de monitoramento, que tem o 
mesmo treinamento, formação, salário e benefícios do vigilante armado e desarmado, 
inclusive, informaram que provavelmente na próxima Convenção Coletiva deverá ser homologado o 
cargo oficialmente. 
 
PERGUNTA 16: Eventuais erros nas planilhas poderão ser corrigidos pelo licitante? 
RESPOSTA 16 – GECOL: Favor atentar ao disposto nos subitens 6.2.2, 6.2.2.1 e 6.2.3 do Edital. 
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PERGUNTA 17: A coluna D, linha 17 da planilha de custos “Anx III "A"”, não está somando todos os 
salários. A planilha será retificada? 
RESPOSTA 17 – GECOL: Sim. Favor atentar à “Retificação de Edital” que já encontra-se disponível 
na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br) e será publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM no dia 30/10/19. 
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