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REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

UNIDADES DA FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

(FPMZB), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FPMZB Nº 004/2019 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 01.109.017.19.48 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

 

 

LICITANTE: Inova Tecnologia em Serviços Ltda. 

REECEBIMENTO: 25/11/2019 

 

 

1 – Qual empresa executa os serviços atualmente? 

Atualmente está em execução um contrato emergencial, celebrado com a empresa Mellius 

Serviços Eireli, com encerramento em 14/01/2020. 

 

2 – Os salários informados no edital são os salários pagos atualmente? 

As informações constam no contrato vigente, disponível para consulta geral no Portal da 

Transparência da PBH, nos links abaixo:  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-

zoobotanica/transparencia/Contrato%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf  

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-

zoobotanica/1%C2%BA%20Termo%20Aditivo%20-

%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf 

 

3 – Não consta na planilha hora extra de intrajornada para os cargos 12x36 diurnos. Isso significa 

que eles deverão fazer o intervalo mínimo de 1h para descanso/refeição? 

Sim.  

 

4 – Os supervisores serão os profissionais que deverão ficar no escritório de campo? Ou a 

Contratada deverá manter lá um profissional diferente dos 166 postos que serão contratados? 

Sim. O supervisor deverá ficar no escritório de campo. 

 

5 – Em quais dias e horários o escritório de campo deverá estar funcionando? 

O escritório de campo deverá funcionar de segunda a sexta-feira, no horário normal do 

expediente, das 07:00 às 17:00 horas. 

 

 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/transparencia/Contrato%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/transparencia/Contrato%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/1%C2%BA%20Termo%20Aditivo%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/1%C2%BA%20Termo%20Aditivo%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/1%C2%BA%20Termo%20Aditivo%20-%20Mellius%20Servi%C3%A7os%20EIRELI.pdf
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6 -   Os materiais e equipamentos necessários para funcionamento do escritório de campo, como 

por exemplo, computador, telefone, mesa, cadeira, dentre outros, serão fornecidos pela 

Contratante ou pela Contratada? 

Pela contratada. A contratante só oferece a sala; o mobiliário é por conta da Contratada. 

 

7 – A Contratante irá disponibilizada internet no escritório de campo? 

Sim.  

 

8 – Na planilha do anexo XII do edital consta a previsão de 8 horas extras 100% para alguns 

cargos. Porém na planilha de hora extra consta a explicação de que horas extras 100% serão 

pagas no caso de trabalho realizado além da jornada aos domingos e feriados.  Sendo assim, 

todos os postos que tem a previsão dessas horas extras trabalham aos domingos e feriados? 

Sim.  

 

9 – Considerando que haverá trabalho em horários diurnos, noturnos, em escala 12x36h e que há 

funcionamento em sábados, domingos e feriados e que a Contratada deverá elaborar a escala de 

trabalho, favor informar o horário e os dias de trabalho de cada posto. 

O trabalho noturno é só para o vigia noturno (12x36). Somente para vigia tem posto de trabalho 

12x36. O capineiro insalubre e com hora extra  trabalha sábado, domingo e feriado, com escala 

de revezamento, no horário de 07 as 17 horas. Auxiliar de alimentação animal trabalha sábado, 

domingo e feriado, com escala de revezamento, no horário das 07 as 17 horas. 

 

10 – Na planilha do anexo XII do edital consta vale refeição no valor de R$ 20,80 para todos os 

cargos. Porém, conforme o valor do vale refeição da categoria de bilheteiro conforme convenção 

é de R$ 39,70. Considerando que é vedada a alteração desse campo; que se trata de um benefício 

que será reembolsado à Contratada conforme item 19.17, letra a, do edital; que se trata de 

benefício reajustado anualmente pela CCT e que a taxa de administração não sofrerá reajuste, 

como devemos proceder? 

Os benefícios não previstos na Planilha de Composição de Preços para a categoria de 

bilheteiro, bem como as demais constantes no edital, devem ser incluídos pelo licitante na Taxa 

de Administração, conforme manifestadamente indicado no Termo de Referência – Anexo I. 

 

11 – Na planilha do anexo XII não constaram vários benefícios, dentre eles, seguro de vidam 

seconci, café da manhã, auxilio odontológico, dentre outros. Considerando que é vedada a 

alteração desse campo; que se trata de benefício que será reembolsado à Contratada conforme 

item 19.17, letra d, do edital; que se trata de benefício reajustado anualmente pela CCT e que a 

taxa de administração não sofrerá reajuste, como devemos proceder? 

Os benefícios não previstos na Planilha de Composição de Preços para a categoria de 

bilheteiro, bem como as demais constantes no edital, devem ser incluídos pelo licitante na Taxa 

de Administração, conforme manifestadamente indicado no Termo de Referência – Anexo I. 

 

12 – Na planilha do anexo XII foi informado o mesmo valor de salário para bilheteiros 44 horas 

e bilheteiros 22 horas (sábado, domingo e feriado). Considerando que a CCT dispõe sobre o 

pagamento proporcional de salários de acordo com a jornada de trabalho o valor do salário do 

bilheteiros 22 horas (sábado, domingo e feriado) não estaria equivocado? O mesmo vale para o 

cargo de recepcionista. 

Os salários indicados constam na CCT vigente e são pagos proporcionalmente à carga horária 

da categoria, com base no salário hora. 
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13 – Para os cargos abrangidos pela CCT Sinduscon MG x Stic BH consta na planilha vale 

refeição e cesta básica e natalina. Devemos fornecer os 2 benefícios para esses cargos? 

Sim. 

 

14 – No mês de dezembro devemos fornecer 2 cestas no valor de R$ 188,00, sendo 1 cesta 

básica e 1 cesta natalina? Ou como proceder? 

Em dezembro devem ser fornecidas as duas cestas básicas, no limite mensal indicado na 

Planilha de Composição de Preços 

 

15 – No campo despesa mensal com equipamentos e materiais devemos incluir o valor da 

administração e dos impostos? Ou esses valores serão incluídos quando do faturamento e 

emissão de nota fiscal? 

Quaisquer despesas não previstas na Planilha de Composição de Preços devem ser incluídos 

pelo licitante na Taxa de Administração, conforme manifestadamente indicado no Termo de 

Referência – Anexo I. 

 

16 – Na descrição da ocupação de artífice consta a execução de tarefas de manutenção 

preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia. Nesse caso não deveria 

ser previsto adicional de insalubridade ou de periculosidade? 

Não.  

 

17 – Para o cargo de auxiliar de alimentação animal foi considerado em planilha adicional de 

insalubridade de apenas 20%. Considerando a descrição da ocupação desse cargo o adicional não 

deveria ser de 40%?  

A insalubridade é a constante na Planilha de Composição de Preços. Revisões poderão ser 

realizadas a partir de demanda da Contratada ou da Contratante, com comprovação da 

necessidade de alteração e parecer favorável da Gerência de Segurança do Trabalho da PBH.  

 

18 - Na descrição da ocupação constam capineiros com insalubridade e capineiros sem 

insalubridade. Todavia, as atividades a serem realizadas são praticamente as mesmas. Consta 

inclusive que o capineiro sem insalubridade deverá aplicar produtos químicos para controle de 

pragas. Nesse caso não deveria ser previsto adicional de insalubridade para todos os capineiros? 

As insalubridades são as constantes na Planilha de Composição de Preços. 

 

19 – Na descrição da ocupação de meio oficial consta a execução de tarefas de manutenção 

preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, mecânica, carpintaria, serralheria, alvenaria, 

elétrica e de telefonia, limpeza de calhas, dentre outras atividades. Nesse caso não deveria ser 

previsto adicional de insalubridade ou de periculosidade? 

As insalubridades são as constantes na Planilha de Composição de Preços. 

 

20 - Na descrição da ocupação constam tratorista com insalubridade e tratorista sem 

insalubridade. Todavia, as atividades a serem realizadas são praticamente as mesmas. Nesse caso 

não deveria ser previsto adicional de insalubridade para todos os tratoristas? 

As insalubridades são as constantes na Planilha de Composição de Preços. 

 

21 – Caso seja constatada a necessidade de pagamento de adicional de insalubridade ou 

periculosidade para algum profissional quando da implantação dos serviços pelo Sesmt ou 

médico do trabalho da Contratada, ou ainda, a alteração e/ou exclusão do adicional previsto em 

planilha, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato? 
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Revisões poderão ser realizadas a partir de demanda da Contratada ou da Contratante, com 

comprovação da necessidade de alteração e parecer favorável da Gerência de Segurança do 

Trabalho da PBH, através de Termo Aditivo. 

 

22 – Na descrição de ocupação consta que muitos cargos farão a limpeza e lavação de locais 

(capineiros, auxiliar de alimentação animal, etc). Porém, a bota de borracha não está sendo 

exigida nos uniformes desses cargos. Como proceder? 

Essa limpeza se refere ao local de trabalho no dia a dia do funcionário, é basicamente não 

deixar sujeira após a sua jornada de trabalho. Não se trata de fazer faxina, é manter o seu local 

de trabalho sempre limpo. 

 

23 – Considerando que o uniforme será reembolsado favor informar o valor de cada item, pois há 

itens do grupo II que poderão ser trocados após a comprovação da necessidade. 

Os valores constam no Termo de Referência – Anexo I. 

 

24 – Considerando que os epi´s são itens obrigatórios e complementares aos uniformes porque 

eles não serão reembolsados à Contratada? 

Favor observar o item 12 do Termo de Referência – Anexo I:  

12.32. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos EPI’s listados no Anexo I.D do Termo de 

Referência, e por aqueles exigidos ou que venham a ser exigidos por lei ou por regulamentação 

do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda que não listados no referido anexo. A 

CONTRATANTE não reembolsará a CONTRATADA pelos valores gastos com os EPI’s. Tais 

valores devem ser considerados quando da proposta da Taxa de Administração do Contrato, 

que deverá incorporar estes custos. 

 

25 – O percentual do seguro acidente de trabalho é variável conforme SAT e FAP da empresa e 

alterado anualmente pela Dataprev no mês de janeiro. Será concedido o reequilíbrio econômico 

financeiro ou a revisão de preços em razão dessa alteração? 

Quaisquer despesas não previstas na Planilha de Composição de Preços devem ser incluídos 

pelo licitante na Taxa de Administração, conforme manifestadamente indicado no Termo de 

Referência – Anexo I. 

 

26 – Será concedido o reequilíbrio econômico financeiro ou reajuste da taxa de administração 

visto que ela não contempla somente a administração e lucro da empresa? 

A Taxa de Administração proposta pelo licitante deverá contemplar todos os custos indiretos, o 

lucro e demais despesas, benefícios e obrigações concedidos ou determinados na CCT e 

legislação vigente, não previstos nesta Planilha de Composição de Preços.  

Não serão concedidos reajustes e reequilíbrios em decorrência de Taxa indicada abaixo do que 

o licitante consegue suportar para a execução do contrato, com possibilidade de aplicação de 

sanções administrativas.  

 

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

Wanessa Fernandes Maciel 

Pregoeira 

FPMZB 


