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ESCLARECIMENTOS 

 

REF.: Pregão Eletrônico nº 06/2020 – Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d’água nas 
unidades da BHTRANS, com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, 
materiais e equipamentos necessários.  

 
  
Prezada Sra. Paloma Mourthé, Boa tarde! 
  
A Pregoeira da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – 
BHTRANS, fundamentando-se nos autos do processo, responde os 
questionamentos aos termos do Edital, formulado pela empresa DDTIZA em 
05/05/2020. 
  
PERGUNTA 1:  "No termo de referência item 1.2. Os serviços serão prestados sob 

demanda, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
Já no item 3.2.2. Estão previstos 3 (três) eventos para cada limpeza de caixa d’água ou 
reservatório, bem como 3 (três) eventos de desinsetização e desratização em cada 

unidade."  
 
RESPOSTA 1:  De acordo com o disposto no item 3.2 do Termo de Referência – Anexo 

I: 
 
“3.2. Os serviços serão solicitados exclusivamente por OS - Ordem de Serviço, e com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
3.2.1. Os serviços serão realizados semestralmente dentro do prazo contratual e de 
acordo com a emissão das ordens de serviço. 
3.2.2. Estão previstos 3 (três) eventos para cada limpeza de caixa d’água ou 
reservatório, bem como 3 (três) eventos de desinsetização e desratização em cada 
unidade.” 

 
Dessa forma, estão previstas 3 (três) limpezas de caixa d’água ou reservatório e 3 
(três) desinsetizações e desratizações em cada unidade da BHTRANS, sendo 1 (uma) 
de cada serviço a cada 6 (seis) meses, dentro do prazo contratual e de acordo com a 
emissão das ordens de serviço. 
 
PERGUNTA 2:   "6. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
A Contratada deverá prestar garantia dos serviços de 20 (vinte) meses. 
Garantia dos serviços ou prazo de vigência do contrato de 20 meses?" 
 
RESPOSTA 2:  Essa garantia é referente aos serviços de desinsetização e 

desratização. Ou seja, em caso de aparecimento de insetos ou ratos nas unidades da 
BHTRANS durante o período de vigência contratual de 20 (vinte) meses, a 
CONTRATADA deverá refazer os serviços. 
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PERGUNTA 3:  "Planilha de Preços consta valor UNITÁRIO e valor GLOBAL, mas tem 

uma observação (considerando 3 eventos durante a vigência do Contrato). 
O valor calculado é de somente 1 aplicação e não 3, como é solicitado no termo de 
referência." 
 

RESPOSTA 3: O cálculo da Planilha de Preços Estimados (Anexo IV) está correto. O 

preço global está multiplicando o somatório dos preços unitários por 3 (três), 
considerando 3 (três) eventos. O mesmo ocorre com o Modelo de Proposta Comercial 
(Anexo V), em que a Licitante deverá preencher apenas os preços unitários destacados 
de amarelo, e os demais campos da planilha serão calculados automaticamente, 
inclusive o preço global, que irá multiplicar o somatório por 3 (três) eventos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


