
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 06 

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, atendendo as 

necessidades da Capela Velório do Barreiro e dos quatro cemitérios públicos Municipais, 

Bonfim, Saudade, Paz e Consolação, sendo estas unidades de responsabilidade da 

FPMZB, ou em qualquer outra unidade da FPMZB conforme especificações contidas no 

Edital e seus anexos 

de: Patricia 

Oliveira <patricia.oliveira@conservo.com.br> 

para: licitafpmzb@pbh.gov.br  

cc: cesar.viana@conservo.com.br  

data: 9 de fev. de 2022 16:30 

assunto: Esclarecimento - Pregão 017/2021 

enviado 

por: 

conservo.com.br 

 

___________________________________________________________________ 

Prezado Pregoeiro, 
 
Boa tarde! 
  
Solicitamos o seguinte esclarecimento: 
  
Conforme Edital, Item 8, Das especificações de Funcionários e da mão de obra, Pede-
se 17 Funcionários para a função de “Pessoal da Administração”, com carga horária 
12 x 36. 
Serão 17 postos ou 17 funcionários? 



Pois, conforme o Anexo VI, Distribuição de pessoa por Necrópole, está sendo 
solicitado apenas 01 funcionário para o posto: “Capela Velório do Barreiro”, onde o 
correto seriam 02 funcionários com carga horária 12 x 36, e assim por diante nos 
demais postos. 
  
Desde já agradecemos a atenção e ficamos ao aguardo. 
  
Atenciosamente, 
 

Grupo Conservo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 06 

PREGÃO Nº 017/21 

 
Conforme Edital, Item 8, Das especificações de Funcionários e da mão de obra, Pede-
se 17 Funcionários para a função de “Pessoal da Administração”, com carga horária 
12 x 36. 
Serão 17 postos ou 17 funcionários? 
Pois, conforme o Anexo VI, Distribuição de pessoa por Necrópole, está sendo 
solicitado apenas 01 funcionário para o posto: “Capela Velório do Barreiro”, onde o 
correto seriam 02 funcionários com carga horária 12 x 36, e assim por diante nos 
demais postos. 
 

Seguem abaixo as notas referentes aos questionamentos. 

O número de empregados que deverão prestar o serviço contratado é aquele descrito 

no Anexo VI - EO – (Distribuição de pessoal por Necrópole) constante do edital. 

 

 

Belo Horizonte,  10 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

Milton Batista de Azevedo Jr./Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitação/FPMZB 


