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ESCLARECIMENTOS 
 
REF.: Pregão Eletrônico nº. 03/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de 
planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, 
incluindo a retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de 
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, bem como a limpeza externa das 
Estações Move do Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens. 
 
A Pregoeira da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, 
fundamentando-se nos autos do processo, recebeu em 30/03/2021 questionamentos aos termos 
do Edital formulados pela empresa RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA. e, considerando que os questionamentos 4 a 12 se tratavam de questões 
técnicas, encaminhou para análise e esclarecimento da área competente, Gerência de 
Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS, cujas respostas seguem 
transcritas a seguir. 
 
PERGUNTA 01:  
 
“No item 11.1.1 –" A Proposta Comercial a ser registrada no sistema eletrônico deverá conter a 
descrição do objeto e Preço Global ofertado. Os preços unitários dos itens que compõem o lote 
serão exigidos apenas na Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada.". Entendemos que deve-se inserir apenas o Anexo IIIA. Nosso 
entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 01: 
 
Não, o entendimento não está correto. Conforme disposto no item 11.1.1 do Edital, o licitante 
deverá registrar a proposta comercial (preço global ofertado e descrição do objeto) em campo 
próprio do sistema.  
 
A proposta comercial completa e adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada 
pelo licitante vencedor através do sistema após sessão pública de lances e a negociação, 
conforme disposto no item 13.14 do Edital. 
 
PERGUNTA 02:  
 
“Considerando que os encargos do Grupo B, C e D serão pagos por reembolso, e que alterações 
na planilha (exceto as células verdes determinadas pela Administração) ocasionarão a 
desclassificação da proposta. Está correto o entendimento?” 
 
RESPOSTA 02: 
 
“Entendimento incorreto, uma vez que o serviço é pela metodologia do m², logo não há 
pagamentos por evento ou reembolso. 
 
O título na planilha será corrigido”. 
 
Além disso, conforme disposto nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 do Edital: 
 
“14.1.3 – No Modelo de Proposta Comercial – Anexos III A a D2.1, o licitante deverá preencher 
apenas as células assinaladas com a cor VERDE. Os demais campos serão calculados 
automaticamente. Deverá, ainda, preencher os demais campos da proposta, como extensos e 
identificações – inclusive na parte referente às declarações. 
 
14.1.4 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada obrigatoriamente conforme Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo III A a D2.1, sob pena de desclassificação”. 
 
PERGUNTA 03:  
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“Existe empresa atualmente prestando o serviço? Se sim, qual empresa?” 
 
RESPOSTA 03: 
 
Sim. Conforme informado pelo Supervisor de Compras e Contratos da Gerência de Compras, 
Contratos e Licitações - GECOL da BHTRANS, o contrato atual (CT 2341/15) é firmado com a 
empresa VL Terceirização Ltda. e está disponível para consulta no Portal Transparência da PBH, 
conforme link abaixo: 
 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/bhtrans/anteriores2017/CT%202341_15.pdf 
 
PERGUNTA 04:  
 
“Quando está previsto o início no novo contrato?” 
 
RESPOSTA 04: 
 
“Após o encerramento do contrato vigente em 04/05/2021, e após a formalização do contrato 
resultante deste certame”. 
 
Cumpre observar, ainda, as seguintes disposições: 
 
Do Edital: 
 
“19.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, o licitante 
vencedor do certame, doravante denominada adjudicatário, será convocado para, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente”. 
 
Do Termo de Referência – Anexo I: 
 
“16.1 Para se mobilizar e iniciar a execução do cronograma de serviços, a Contratada terá o 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do Contrato”. 
 
PERGUNTA 05:  
 
“Os itens de VA e VT também serão pagos por reembolso?” 
   
RESPOSTA 05: 
 
“Não, eles compõem o custo do valor final do m²”. 
 
PERGUNTA 06:  
 
“Qual o tipo de veículo ideal para atendimento ao contrato? qual é usado atualmente?” 
 
RESPOSTA 06: 
 
“O veículo deverá ser especificado pelo licitante de acordo com sua operação, conforme descrito 
no TR em seu item 23.6, que sugere a utilização de pelo menos um utilitário. No contrato atual 
observamos a utilização de veículos, mas não estipulamos modelos ou marca. 
 
Questionada a empresa que tem o vínculo atual informou que alterna em sua operação o uso 
dos seguintes veículos: 2 Veículos Gol - VW e uma pick up Rely”. 
 
PERGUNTA 07:  
 
“Qual a kilometragem média diária ou mensal estimada ou história para atendimento ao 
contrato?” 
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RESPOSTA 07: 
 
“A quilometragem pode variar de acordo com a localização da sede da empresa, logo deve ser 
verificado em visita técnica, que é opcional, ou com a utilização de aplicativos por computador 
ou celular pelas proponentes. Cabe ressaltar que o item 10.3 do TR é claro em determinar que 
a empresa deve fazer este dimensionamento." 
 
PERGUNTA 08:  
 
“Quantos equipamentos de comunicação devem ser fornecidos?” 
 
RESPOSTA 08: 

“Conforme pode ser verificado no item 5.7 do Termo de Referência, este dimensionamento está 
ligado a operação de cada empresa." 

PERGUNTA 09:  
 
 “O cronograma descrito no item 9 T.R. refere-se somente a limpeza externa?” 
 
RESPOSTA 09: 
 
“Conforme o item 9.4.4 do TR estão sugeridos cronogramas para limpeza interna nos Apêndices 
II e III. 
 
Cabe ressaltar que a limpeza externa será tratada como eventos, logo a BHTRANS emitirá 
ordens de serviço em períodos separados por aproximadamente 1 (um) ano, sendo previsto duas 
limpezas para cada estação no período total do contrato”. 
 
PERGUNTA 10:  
 
“Em caso afirmativo questionamento acima, cada unidade será limpa a cada 72 dias uteis? Está 
correto no entendimento?” 
 
RESPOSTA 10: 
 
“Conforme resposta ao questionamento 9”. 
 
PERGUNTA 11:  
 
“É devido o pagamento do adicional periculosidade ao Limpador de Vidros?  Pois não 
identificamos na planilha da Administração”. 
 
RESPOSTA 11: 
 
“Não é devido o referido adicional”. 
 
PERGUNTA 12:  
 
“Na convenção coletiva MG003935/2020 usada pela Administração, há benefícios que devem 
ser fornecidos ao trabalhador que apesar de serem informados na planilha de custos 
disponibilizada, não compõem o custo final do posto. Entre eles, citamos o "Seguro de Vida' que 
tem um custo variável, bem como o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF com um 
custo unitário por trabalho de R$ 60,00. Se a planilha de custos não pode ser alterada pela 
licitante, cabe a Administração a inclusão correta desses itens no custo total do posto. Será feita 
a correção da planilha e a reabertura dos prazos?” 
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RESPOSTA 12: 
 
A planilha será retificada e será disponibilizada amanhã, 06/04/2021, mediante publicação das 
retificações no Diário Oficial do Município – DOM e disponibilização do  novo edital na Internet, 
nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br/licitacoes. 

Com fundamento no que dispõe o art. 29, inc. I, do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da BHTRANS, reabriremos o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo: 
 
- Abertura das Propostas: dia 19/04/2021 às 9 horas. 
 
- Início da Fase de Disputas de Preços (lances): dia 19/04/2021 às 9 horas e 30 minutos. 
 
Por fim, ressalta-se que os esclarecimentos prestados pela GEAMP e transcritos acima se 
referem a questões técnicas, avaliadas pela área competente, razão pela qual foram acatados 
na íntegra pela Pregoeira. 

 
Belo Horizonte, 05 de abril de 2021. 

 
 
 
 

Mariana Ferreira da Silva 
Pregoeira 
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