
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 

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:Comercial <comercial01@terceirizacaotopservice.com.br> 

respondera:comercial01@terceirizacaotopservice.com.br 

para:licitafpmzb@pbh.gov.br 

data:26 de jan. de 2022 14:06 

assunto:PE 0172021 

enviado por:terceirizacaotopservice.com.br 

assinado por:terceirizacaotopservice.com.brSegurança:   

___________________________________________________________________ 

Prezados, boa tarde! 

Venho por meio deste solicitar esclarecimentos para correta elaboração da proposta 

de preços 

 Esclarecimento 1 –  

A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindeac utilizada na elaboração do Edital, foi 

a de 2021/2021 com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021. Porém a nova CCT 

vigente a partir de 01/01/2022 a 31/12/2022 já foi homologada em 13/01/2022 junto 



ao Ministério da Economia (M.T.E) registrada sob o número MG000071/2022, 

conforme documento em anexo. Assim, a fim de resguardar a isonomia necessária 

ao certame, indagamos:  

As empresas licitantes devem compor seus preços de acordo com a convenção de 

2021/2021 e após a assinatura do contrato os valores serão repactuados a partir da 

data-base, ou já devem utilizar a CCT vigente? Caso seja, com a CCT vigente, o 

estimado será alterado? 

  
  
Atenciosamente, 
 

Top Service Terceirização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 

PREGÃO Nº 017/21 

 

Seguem abaixo as notas referentes aos questionamentos. 

Esclarecimento 1 –  

A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindeac utilizada na elaboração do Edital, foi 

a de 2021/2021 com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021. Porém a nova CCT 

vigente a partir de 01/01/2022 a 31/12/2022 já foi homologada em 13/01/2022 junto 

ao Ministério da Economia (M.T.E) registrada sob o número MG000071/2022, 

conforme documento em anexo. Assim, a fim de resguardar a isonomia necessária 

ao certame, indagamos:  

As empresas licitantes devem compor seus preços de acordo com a convenção de 

2021/2021 e após a assinatura do contrato os valores serão repactuados a partir da 

data-base, ou já devem utilizar a CCT vigente? Caso seja, com a CCT vigente, o 

estimado será alterado? 

Uma vez que a estimativa baseou-se na CCT 2021/2021 registrada no MTE sob 

número MG000221/2021, em 28/01/2020 do SINDEAC/BH E SEAC/MG, as 

propostas também deverão utilizar a mesma base bem como o salário mínimo 

vigente à época de publicação do edital. 

Por ocasião da assinatura do contrato, a licitante vencedora terá a oportunidade de 

apresentar nova proposta com os valores embasados na nova CCT e no novo 

salário mínimo vigentes. 

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022 

 

Milton Batista de Azevedo Jr./Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitação/FPMZB 


