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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: Metta Prestação de Serviços EIRELI – ME 

REECEBIMENTO: 25/11/2019 

 

 

1) O serviço é executado atualmente? Por qual empresa? 

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

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

 

2) Qual previsão de início desse contrato? 

Início do contrato, impreterivelmente, em 15 de janeiro de 2020. 

 

3) Os materiais e equipamentos a serem fornecidos são apenas os constantes na planilha do 

edital? 

Os materiais e equipamentos, incluindo uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

estão indicados no edital e seus anexos. 

 

4) Os salários dos bilheteiros 44 horas será igual ao salário dos bilheteiros 22 horas? 

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

da categoria, com base no salário hora. 

 

5) Os salários dos recepcionistas 44 horas será igual ao salário dos recepcionistas 22 horas? 

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

da categoria, com base no salário hora. 

 

6) 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 

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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7) Os benefícios da categoria bilheteiro não foram devidamente informados na planilha, pois o 

ticket informado foi de R$ 20,80 e o valor previsto na CCT é de R$ 39,70 e os benefícios quebra 

de caixa, gratificação especial de férias, prêmio anual, auxilio creche e seguro de vida não 

constaram na planilha. Não podemos descumprir a CCT deixando de cotar esses benefícios e 

nem prever esses benefícios na administração porque os benefícios serão reembolsados. E 

também porque a administração não sofrerá reajuste e esses benefícios são reajustados 

anualmente e serão reajustados já no mês de janeiro/2020. Favor verificar e orientar sobre o 

assunto. 

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. 

 

8) Os benefícios da categoria técnico de informática também não foram devidamente informados 

na planilha, pois consta PAF no valor de R$ 50,77 e esse beneficio não consta na CCT e não 

consta o auxilio odontológico previsto na CCT. Favor verificar e orientar sobre o assunto. 

O PAF está previsto na CCT indicada, no caso, a SINDEAC-BH X SEAC-MG 2019. Todos os 

demais benefícios não previstos na Planilha de Composição de Preços devem ser incluídos pelo 

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

Referência – Anexo I. 

 

9) Os benefícios das categorias abrangidas pela CCT Sinduscon não foram devidamente 

informados na planilha pois na planilha não constou café da manhã, seconci e seguro de vida. 

Favor verificar e orientar sobre o assunto. 

Todos os demais benefícios não previstos na Planilha de Composição de Preços devem ser 

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

Termo de Referência – Anexo I. 

 

10) Na planilha não foi considerado o benefício seguro de vida, sendo que o mesmo é previsto 

em todas as convenções. Favor verificar e orientar sobre o assunto. 

Todos os demais benefícios não previstos na Planilha de Composição de Preços devem ser 

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

Termo de Referência – Anexo I. 

 

11) Considerando que os epi´s fazem parte dos uniformes eles também serão reembolsados? 

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. 

 

12) Os postos 44 horas trabalharão de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado? 

A jornada de 44 h é distribuída em todos os dias da semana, para vários cargos, pois o Jardim 

Zoológico tem atividades ininterruptas, por isso é feita um escalonamento em que vários 

funcionários trabalham sábado e domingo e folgam, obrigatoriamente em dias de semana, o 

único limite são as 44 horas semanais. 
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13) Qual o horário de trabalho? 

Informação manifestadamente indicada no Termo de Referência – Anexo I. 

 

14) No escritório de campo devemos manter um preposto em horário comercial ou serão os 

supervisores que ocuparão esse escritório? 

Informação constante no item 17 Termo de Referência – Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanessa Fernandes Maciel 

Pregoeira 

FPMZB 


