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Questão Item do Edital Esclarecimento solicitado Resposta 

204 Anexo V – 
item 4.3 

No Sistema de CFTV nos CS serão instalados DRV´s para 
monitoramento de imagens, este deverá ocorrer em um 
local (sala de monitoramento remoto) onde deverá ser 
atendida por função: Operador de Monitoramento, estes 
colaboradores atenderão diurnamente todas as imagens de 
todas as unidades? E no noturno apenas as imagens do 
laboratório? Quantas câmeras deverão ser implantadas em 
cada unidade? 

As características e especificações 
técnicas do serviço de vigilância 
operado via CFTV estão detalhados 
no anexo V (item 4.3). O mesmo 
anexo dispõe também, 
detalhadamente, acerca das 
obrigações e responsabilidades 
alocadas ao concessionário e ao 
poder concedente. 

205 Doc. 
Complementa
r II – 2. 
Conceitos e 
premissas do 
projeto.  

Para precificação dos descartáveis na área de limpeza é 
necessário saber quais os quantitativos de público a ser 
atendido estimado para 2016 e demais anos em cada 
unidade mensal. 
 

Os insumos e materiais necessários à 
prestação dos serviços de limpeza 
devem ser providos pelo 
concessionário, conforme 
disciplinado no Anexo V.  
 
Cabe ao licitante usar as métricas e 
referências que entender mais 
adequadas para o dimensionamento 
dos custos relacionados à prestação 
dos serviços incluídos no escopo da 
concessão. 

206 Anexo V – 
item 4.3 

Entendemos que o Sistema de CFTV nos CS serão 
compostos por DRV´s instalados em cada unidade para 
monitoramento de imagens remoto, este deverá ocorrer 24 
horas por dia 7 dias por semana em um local (sala de 
monitoramento) determinado pelo poder concedente.  
 
Colaboradores deverão atender a solicitações de 
visualização após evento solicitados pelo poder 
concedente, observando o período de gravação das 
imagens e fornecer os back ups sempre que solicitado. Está 
correto? Caso não, favor comentar.  

As características e especificações 
técnicas do serviço de vigilância 
operado via CFTV estão detalhados 
no anexo V (item 4.3). O mesmo 
anexo dispõe também, 
detalhadamente, acerca das 
obrigações e responsabilidades 
alocadas ao concessionário e ao 
poder concedente. 

207 1.1 do Anexo 
IX do Edital 

Considerando que, em resposta ao questionamento 201 
dos esclarecimentos disponibilizados no sitio da PBH em 
24.04.2015, a Comissão de Licitação esclareceu que “todos 
os valores desembolsados pelo Poder Concedente em favor 
da concessionária, caso constituam fato gerador de ISSQN, 
deverão atender ao disposto na Lei Municipal nº 9.145/06”; 
Considerando que a Lei Municipal nº 9.145/2006 prevê em 
seu artigo 1º que nos serviços contratados pela 
Administração Pública Direta ou Indireta do Município, seja 
descontado expressamente do valor do serviço constante 
do documento fiscal emitido, o percentual referente à 
alíquota do imposto, que incidiria sobre a operação; 
considerando que a referida Lei, conforme acima descrito, 
não isenta o contribuinte do ônus do ISS, mas sim, 
determina ao mesmo que seja emitida a nota fiscal 
contemplando o valor líquido do serviço prestado, 
descontando-se na fatura o valor do imposto municipal que 
deve ser informado no corpo do respectivo documento 
fiscal, conforme também regrado no § 1º do art. 1º do 
Decreto Municipal 12.332/2006; Entendemos que pela 
análise da legislação as Licitantes devem considerar, para 
todos os efeitos, o ônus do ISSQN sobre os seus serviços, 
tanto em relação à contraprestação mensal quanto ao 
aporte público, sendo descontado do montante a receber, 
o valor do ISSQN conforme estipulado nas normas em 
referência. Nosso entendimento está correto?  

O entendimento está correto. Não há 
isenção de ISSQN na prestação dos 
serviços objeto da presente PPP.  
 
As Notas Fiscais, tanto as referentes 
aos aportes quanto às 
contraprestações devem ser emitidas 
no valor total dos serviços. Já o valor 
a ser recebido pela concessionária 
será descontado do valor do ISSQN. 
 
Assim, para efeito de cálculo das 
licitantes, a receita projetada deve 
considerar a incidência de ISSQN, nos 
termos da Lei Municipal nº 9.145/06. 

 

 


