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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: Mellius Serviços Eireli 

REECEBIMENTO: 21/11/2019 

 

 

 

1. No item 19.17 do edital consta que o vale refeição será reembolsado pela Contratante com 

base no seguinte cálculo:  custo total mensal do vale refeição = quantidade de empregados x 01 

(um) vale/dia x valor do vale conforme convenção da categoria x número de dias trabalhados – 

10% sobre o valor dos vales refeição. Porém o item 19.19 informa que os pagamentos serão 

realizados conforme planilha do anexo XII e nessa planilha e na proposta consta que o % de 

desconto do trabalhador sobre vale refeição será de 20%. Pergunto:  o desconto do trabalhador 

sobre vale refeição será de 10% ou 20%? 

O desconto de 20% sobre o vale refeição encontra-se na aba Proposta Empresa, em campo que 

pode ser alterado pelo licitante. Logo, o cálculo será realizado sobre o que constar na proposta 

encaminhada.   

 

1.1. No reembolso considerará o percentual de 10%, de 20% ou o percentual cotado pela 

empresa? 

Será o percentual indicado pela empresa.   

 

2. Para os profissionais da CCT SINDUSCON-MG X STIC-BH foi considerado também o 

fornecimento de cesta básica e natalina. Pergunto: esse benefício também será reembolsado 

mensalmente com base no item 19.17, letra d do edital? 

Sim. 

 

2.1. A CCT prevê que a empresa deve fornecer a cesta se o funcionário preencher os requisitos 

ali estabelecidos. Pergunto: esses requisitos devem ser observados pela empresa ou a cesta deve 

ser fornecida mensalmente independente do preenchimento desses requisitos? 

Obedecer o que estabelece a CCT. 

 

2.2. O valor mensal do reembolso será de R$ 188,00? 

O valor de R$ 188,50 é o limite e o reembolso é exatamente o que a empresa contratada 

comprovar ter gasto nesta despesa. 
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2.3. A fórmula do edital para se chegar no valor de R$ 188,00 é: (R$ 180,58 + (95,04/12)). 

Nosso entendimento é de que esse valor se refere ao fornecimento da cesta básica e da cesta 

natalina, sendo que a cesta natalina estaria sendo paga mensalmente em valor proporcional. Está 

correto esse entendimento? 

Sim. 

 

2.3.1. Se sim, inclusive no mês de dezembro deve ser fornecido apenas o valor de R$ 188,00? 

O limite de reembolso é R$ 188,50. 

 

2.4. A CCT SINDUSCON-MG X STIC-BH prevê o desconto de 10% do valor da cesta a título 

de participação do empregado. Porém esse desconto não consta na planilha do edital. Pergunto: 

esse desconto poderá ser feito pela empresa? 

Os custos e despesas não previstos na planilha de custos devem integrar a Taxa de 

Administração apresentada pela empresa. 

Os descontos reeembolsáveis constam na planilha.   

 

2.4.1. Se sim, esse desconto será incluído na planilha do edital pela FPMZB, visto que a licitante 

não pode alterar esse item da planilha? 

Não. 

 

3 . O item 23.2 do edital informa que a repactuação referente aos itens salariais terá como base 

os percentuais concedidos pela CCT. Porém, esse item não mencionou sobre a repactuação dos 

benefícios previstos na CCT, como, PAF e vale refeição, por exemplo. Pergunto: a repactuação 

pela CCT também será concedida em relação aos benefícios? 

Sim.  

  

4. Na planilha foi previsto para alguns postos 8 horas extras mensais. Pergunto: essa quantidade 

é o limite do que poderá ser pago à empresa? 

Sim.  

 

4.1 Essa quantidade é suficiente para atender a demanda da FPMZB? Vale lembrar que alguns 

postos trabalham mais de 8 horas no dia; que no ano de 2020 são previstos 11 feriados nacionais 

e pelo menos 2 feriados municipais e que o Jardim Zoológico e outros locais de prestação de 

serviços funcionam/podem funcionar nos feriados. 

A previsão de quantidade de horas extras é de responsabilidade exclusiva da contratante. 

  

4.2 Para os cargos que trabalham sábado, domingo e feriado(bilheteiro SDF e recepcionista SDF) 

também foram previstas 8 horas extras mensais. Pergunto: essas horas extras devem ser pagas a 

esses cargos quando houver trabalho no feriado? Se não, favor esclarecer a previsão de horas 

extras para esses postos 

Sim.  

 

5. O salário informado para os postos bilheteiro 44h e bilheteiro SDF, assim como o salário para 

os postos recepcionista 44h e recepcionista SDF estão com o mesmo valor na planilha do edital, 

respectivamente R$ 1.702,64 e R$ 1.930,39. Pergunto: esse valor de salário deve ser pago aos 

postos SDF mesmo eles trabalhando menos dias e horas que os postos 44h? Se não, como deve 

ser feito o pagamento dos postos SDF? 

O pagamento deverá ser feito de acordo com as horas trabalhadas. 
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6. Atualmente a empresa Mellius presta os serviços que estão sendo licitados e verificou que 

para os cargos de técnico de sistema de bombeamento e filtragem, operador de eta e tratorista os 

salários estabelecidos no edital estão com valor abaixo do salário atual. Considerando que a 

cláusula sexagésima sexta da CCT da categoria, informada na planilha “condições gerais”, prevê 

que a empresa que assumir o contrato de prestação de serviços fica obrigada a manter os níveis 

salariais das funções contratadas, pagando aos empregados os mesmos salários praticados pela 

empresa sucedida , pergunto: como proceder? 

Os salários a serem pagos devem ser os constantes na planilha do edital. 

 

7. O item 8 do anexo I do edital menciona, dentre outros treinamentos, o treinamento para 

trabalho em altura. Considerando que o trabalho em altura exige exames específicos e o 

fornecimento de epi´s, pergunto: todos os funcionários das categorias ali mencionados deverão 

fazer esse treinamento? Ou qual a quantidade de profissionais que deverão receber esse 

treinamento? 

Todos.   

 

8. O item 9.6 o anexo I do edital informa que todos os funcionários diurnos deverão fazer seu 

horário de intervalo para almoço. Nosso entendimento é de que os porteiros diurnos 12x36h e 

supervisores 12x36h também devem fazer 1 hora de intervalo, inclusive, porque na planilha do 

edital não foi previsto hora extra de intervalo para os mesmos. Nosso entendimento está correto? 

Entendimento correto. 

  

9. O item 10 do anexo I do edital menciona sobre os uniformes, sendo informado os itens do 

uniforme de cada posto, a quantidade a ser fornecida, a periodicidade da entrega e o valor limite 

de reembolso dos uniformes. Para porteiros/vigia os itens informados foram: calças, camisas, 

boné, jaqueta, capa de chuva e coturno. Todavia, no anexo IB na descrição dos uniformes consta 

também o fornecimento de cinto em nylon. Considerando que o uniforme é faturado mediante 

reembolso e que o cinto integra o uniforme dos porteiros/vigias ele também será reembolsado? 

Tudo o que for entregue, comprovadamente, aos empregados e constar no edital será 

reembolsado. 

 

9.1. Na tabela de uniforme do supervisor não constou a quantidade de jaqueta. Devemos 

considerar 1 jaqueta?  

Sim.  

 

9.2. Na coluna “entrega” consta que alguns itens do uniforme (grupo II) somente serão trocados 

após comprovada a necessidade. Nesse caso a contratada deverá fazer solicitação formal para 

fins de autorização dessa troca?  

Sim.  

 

9.2.1. Como o edital não informa o valor de cada item do grupo II, mas somente o valor total do 

grupo II, havendo necessidade de troca de algum item qual será o valor de reembolso?  

O valor do reembolso deve ser até o valor máximo previsto no edital. 

  

10. No item 11 do anexo I do edital consta que a Contratada deverá fornecer materiais e 

equipamentos e que os materiais mínimos estão discriminados e quantificados no anexo I C – 

planilha de máquinas e equipamentos. Ao analisar a planilha do anexo I C, verificamos que nela 

não constou a discriminação e quantidade de diversos materiais e equipamentos exigidos no 

edital, são eles: telefone móvel coorporativo para os supervisores, relógio de ponto biométrico e 
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placas tipo “cuidado piso molhado” e “estamos em obra”.  Pergunto: esses itens deverão ser 

fornecidos pela Contratada? Se sim, eles serão incluídos pela FPMZB na planilha do anexo I C 

do edital? 

Não. A relógio biométrico sim, fornecido pela empresa. Telefone móvel não. 

 

10.1. Quantas placas tipo “cuidado piso molhado” e “estamos em obra” devem ser fornecidas? 

Não. 

 

10.2. Verificamos também que nessa planilha foram exigidos 2 capacetes, sendo informado que 

a moto será utilizada pelos supervisores, porteiro/vigia 44 horas semanais e porteiro/vigia 

12x36h noturno. Visto que o capacete é de uso individual e que atualmente são fornecidos 4 

capacetes, pois a moto é utilizada pelos 2 encarregados e por 2 porteiros/vigias noturnos, não 

deveriam ser exigidos pelo menos 4 capacetes? Ou ainda, não deveria ser exigida a quantidade 

de capacetes na quantidade de profissionais que utilizarão a moto? 

Não. É isso mesmo, são dois capacetes. Estamos contratando dois supervidores e não quatro. 

 

10.2.1. A FPMZB fará a retificação na planilha do anexo I C do edital de modo a exigir a 

quantidade necessária de capacetes? 

Não. 

 

10.3. Verificamos também que na planilha do anexo I C não constou a exigência de 

fornecimento de capa de chuva tipo motoqueiro para uso dos profissionais que utilizarão a moto. 

Como atualmente esse item é fornecido, pergunto: esse item deverá ser fornecido? Se sim, ele 

será incluído pela FPMZB na planilha do anexo I C do edital? 

Não. 

 

10.4. Verificamos ainda que na planilha do anexo I C estão sendo exigidas 15 lanternas. 

Considerando que serão contratados 18 porteiros/vigias noturnos não deveriam ser exigidas pelo 

menos 18 lanternas? 

Somente 15 lanternas. 

 

10.4.1. A FPMZB fará a retificação na planilha do anexo I C do edital de modo a exigir a 

quantidade necessária de lanternas? 

Não.  

 

10.5. Por fim verificamos que na planilha do anexo I C na planilha do anexo I C não constou a 

exigência de fornecimento de motosserra portátil. Como atualmente esse item é fornecido e o 

edital dessa licitação exige inclusive epi´s para a utilização desse equipamento, pergunto: deverá 

ser fornecida motosserra portátil? Se sim, elas serão incluídas pela FPMZB na planilha do anexo 

I C do edital? 

Não.  

 

11. O item 17.2 do anexo I do edital informa que a Contratada deverá manter um funcionário 

disponível em tempo integral. Pergunto: esse funcionário deverá ficar no escritório de campo na 

sede do Jardim Zoológico?  Ou em qual local? 

O funcionário em questão é o supervisor e o mesmo deverá ficar em tempo integral nas 

dependências da FPMZB, monitorando todo o serviço a ser executado. 
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11.1 Considerando que há serviços que são prestados 24 horas por dia (postos 12x36h) e que a 

sede do Jardim Zoológico funciona de segunda a domingo, inclusive nos feriados, das 7 às 

18:00h, pergunto: devemos manter preposto no local nas 24 horas de prestação de serviços? Ou 

em quais dias e horários esse funcionário deverá estar no local? 

O objetivo é que esse reserva faça a substituição do faltoso num tempo adequado/adequado. 

A resposta não foi preposto. O que é pedido é um funcionário (tipo reserva) pra substituir o 

faltoso, ou de atestado, de forma ágil pra não prejudicar o andamento do serviço na respectivo 

gerência. A questão do preposto é sim um representante da empresa em Belo Horizonte. 

 

12. O item 7.8 do anexo I do edital informa que deverá ser mantido relógio de ponto reserva no 

“escritório de campo” visando à substituição imediata do que apresentar defeito. Na 

eventualidade de defeito de algum relógio o controle não poderia ser feito manualmente, já que 

mesmo havendo um relógio reserva no local dificilmente a troca será imediata, tendo em vista 

cadastramento de digitais, conexão com o sistema de ponto, dentre outros procedimentos 

necessários? 

Pode ser adotado outro procedimento de controle da frequência, até o reparo do relógio. 

 

13. O horário de funcionamento do PEP varia de acordo com a época do ano. No caso do horário 

de trabalho dos funcionários lotados no PEP ter que ser alterado de acordo com esse horário de 

funcionamento serão pagas horas extras, visto que o horário informado no edital para alguns 

meses pode extrapolar o limite legal diário? Ou o horário será adaptado de forma de que não 

sejam geradas horas extras? 

Não haverá hora extra. O horário será adaptado para não extrapolar a carga horária do dia. 

 

14. No anexo I D do edital consta como epi para o cargo de faxineiro, par de botas de borracha 

para limpeza e lavação dos banheiros. Todavia, na descrição das atividades de faxineiro não 

consta a limpeza e lavação de banheiros, assim como na planilha não consta o adicional de 

insalubridade de 40% que é devido para profissionais que realizam a limpeza e lavação de 

banheiros. Pergunto: os faxineiros deverão fazer a para limpeza e lavação dos banheiros? Se sim, 

o custo do adicional de insalubridade será incluído pela FPMZB na planilha do edital, vez que 

esse item não pode ser alterado e/ou preenchido pelas licitantes? 

Não será pago insalubridade. 

Os faxineiros farão serviço de limpeza de salas de escritório e todos os serviços inerentes ao 

cargo. 

 

14.1. As botas de borracha devem ser fornecidas para os faxineiros? 

Sim.  

 

14.2. Verificamos também que consta como epi para o cargo de capineiro, par de botas de 

borracha para limpeza e lavação dos banheiros. Todavia, na descrição das atividades de capineiro 

não consta a limpeza e lavação de banheiros, assim como na planilha não consta o adicional de 

insalubridade de 40% que é devido para profissionais que realizam a limpeza e lavação de 

banheiros. Pergunto: os capineiros deverão fazer a para limpeza e lavação dos banheiros? Se sim, 

o custo do adicional de acúmulo de função e do adicional de insalubridade será incluído pela 

FPMZB na planilha do edital, vez que esse item não pode ser alterado e/ou preenchido pelas 

licitantes? 

Capineiros não farão lavação de banheiros. 
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14.3. Verificamos também que consta como epi para o cargo de capineiro, par de botas de 

segurança para operador de motosserra. Todavia, o edital não exigiu o fornecimento de 

motosserra e nem a contratação de operador de motosserra. Por isso pergunto: as botas de 

segurança devem ser fornecidas para os capineiros? 

Sim. O serviço de capineiro com insalubridade exige a bota de segurança, pois essa bota é um 

EPI, razão pela qual os capineiros deverão receber esse equipamento de proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Wanessa Fernandes Maciel 

Pregoeira 

FPMZB 


