
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 

PREGÃO Nº 017/21 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra, insumos, 

equipamentos, materiais, ferramentas e prestação de serviços de manutenção, 

limpeza, conservação, sepultamento (coveiros), atendimento ao público, jardinagem, 

capineiros, e de coordenação/supervisão em geral de funcionários e serviços das 

necrópoles municipais da FPMZB. 

de: tpv@licition.com.br 

para: licitafpmzb@pbh.gov.br 

 

data: 24 de jan. de 2022 

11:11 

assunto: Esclarecimentos - PE 

17/2021 LIMPEZA - 

Fundação de Parques 

Municipais e 

Zoobotânica 

enviado 

por: 

licition.com.br 

assinado 

por: 

licition.com.br 

Segurança:  Criptografia padrão 

(TLS) Saiba mais 

  

___________________________________________________________________ 

https://support.google.com/mail?hl=pt-BR&p=tls&authuser=2


 

Prezados, bom dia! 

Venho solicitar os seguintes esclarecimentos: 
  

1. Em relação a Produtividade apresentada em edital. A empresa arrematante 
da fase de lances que alterar/aumentar, essa produtividade, será 
desclassificada?    

  
2. Serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de serviços de limpeza 

Predial e serviços terceirizados no geral comprovando a quantidade de 
funcionários estimado ex: (limpeza predial, portaria, recepção mão de obra e 
outros)? 
De acordo com o subitem 14.2.3a, os atestados a serem apresentados devem 
ser referentes à prestação de serviços de natureza compatível com a 
natureza do objeto. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que tais 
serviços serão prestados em cemitérios que demandam atividades bem 
específicas como as desempenhadas primordialmente por coveiros, 
capineiros e jardineiros. 

  
3. Será exigido do vencedor as planilhas de composição de custos unitários, 

demonstrando o valor resultante do m²? 
  

4. Ainda sobre a planilha de composição, será solicitado a planilha de cálculo do 
m²? 

  
5. Os encargos podem ser conforme a realidade da licitante ou deve seguir um 

percentual fixo? Caso seja o percentual fixo qual seria? 
  

6. Os materiais de limpeza e higiene são de fornecimento obrigatório todos os 
meses, ou apenas quando haver necessidade? 

  
7. Qual o nome da empresa atual dos serviços? 

  
8. Qual a previsão de início para o novo contrato? 

 
  

9. A produtividade pode ser alterada para realidade da licitante?   
 

  
10. Qual será a escala de serviços dos funcionários? Segunda à sexta ou 

segunda à Domingo? 
  

11. Além dos limpadores de vidro com risco, deve considerar adicional de 
periculosidade para mais alguma função? Caso positivo qual a quais? 

 
  



12. Os equipamentos são de responsabilidade da contratada determinar quais e 
quantos são necessários para execução dos serviços? Ou deve seguir uma 
quantidade fixa por unidade? 
 
 

13. Se a proposta for cadastrada acima do valor estimado a empresa será 
desclassificada ? 
  

14. Qual sindicato foi utilizado para estimativa dos preços? 

 
15. Quantos turnos de serviços a contratada deverá operacionalizar? 

 
16. Seria possível disponibilizar a planilha utilizada para formulação do estimado 

em formato excel? 
  

17. A retenção no faturamento será por CONTA VINCULADA ou FATO 
GERADOR? 
 
  

  
Atenciosamente, 
  
Departamento de licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 

PREGÃO Nº 017/21 

 

 

Seguem abaixo as notas referentes aos questionamentos. 

 

1. Em relação a Produtividade apresentada em edital. A empresa arrematante 

da fase de lances que alterar/aumentar, essa produtividade, será desclassificada?    

O edital não faz referência à produtividade. 

  

2. Serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de serviços de limpeza 

Predial e serviços terceirizados no geral comprovando a quantidade de funcionários 

estimado ex: (limpeza predial, portaria, recepção mão de obra e outros)? 

De acordo com o subitem 14.2.3a, os atestados a serem apresentados devem ser 

referentes à prestação de serviços de natureza compatível com a natureza do 

objeto. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que tais serviços serão prestados 

em cemitérios que demandam atividades bem específicas como as desempenhadas 

primordialmente por coveiros, capineiros e jardineiros. 

  

3. Será exigido do vencedor as planilhas de composição de custos unitários, 

demonstrando o valor resultante do m²? 

Não. 

  

4. Ainda sobre a planilha de composição, será solicitado a planilha de cálculo do 

m²? 

Não. 



 5. Os encargos podem ser conforme a realidade da licitante ou deve seguir um 

percentual fixo? Caso seja o percentual fixo qual seria? 

Ver edital e seus anexos. 

  

6. Os materiais de limpeza e higiene são de fornecimento obrigatório todos os 

meses, ou apenas quando haver necessidade? 

Os materiais, equipamentos e insumos a serem fornecidos constam do edital e seus 

anexos. 

  

7. Qual o nome da empresa atual dos serviços? 

Construtora Tecnirama Ltda. 

  

8. Qual a previsão de início para o novo contrato? 

Ver edital e seus anexos. 

  

9. A produtividade pode ser alterada para realidade da licitante?   

O edital não faz referência à produtividade. 

  

10. Qual será a escala de serviços dos funcionários? Segunda à sexta ou 

segunda à Domingo? 

Ver edital e seus anexos 

 

11. Além dos limpadores de vidro com risco, deve considerar adicional de 

periculosidade para mais alguma função? Caso positivo qual a quais? 



O edital não prevê cargo com adicional de periculosidade. 

  

12. Os equipamentos são de responsabilidade da contratada determinar quais e 

quantos são necessários para execução dos serviços? Ou deve seguir uma 

quantidade fixa por unidade? 

Ver edital e seus anexos. 

 

13. Se a proposta for cadastrada acima do valor estimado a empresa será 

desclassificada? 

Não. 

  

14. Qual sindicato foi utilizado para estimativa dos preços? 

Ver edital e seus anexos. 

 

15. Quantos turnos de serviços a contratada deverá operacionalizar? 

Ver edital e seus anexos. 

 

16. Seria possível disponibilizar a planilha utilizada para formulação do estimado 

em formato excel? 

A planilha com a estimativa está anexa no site do BB e no portal da PBH, cujos links 

estão disponíveis no edital. 

 

 

 



17. A retenção no faturamento será por CONTA VINCULADA ou FATO 

GERADOR?  

As retenções são feitas por fato gerador. Não é efetuada a retenção de COFINS, 

PIS/PASEP porque a Prefeitura de Belo Horizonte não tem convênio com o Governo 

Federal. A retenção do ISS deverá ser feita somente no caso de a empresa não usar 

a Lei que concede desconto incondicional. 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

Milton Batista de Azevedo Jr./Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitação/FPMZB 


