
 
ESCLARECIMENTO 06 

 
1. No item 7.2.2 letra “a” solicita apresentação de documento constitutivo do 
proponente. Este será entendido como Contrato Social de constituição 
acompanhado da última alteração contratual da empresa que deverá estar junto 
ao credenciamento? 
Resposta: O documento constitutivo do proponente a ser apresentado, conforme item 
7.2.2, „a‟, deve respeitar a legislação vigente. 
  
 
2. No item 9.1.1.1 e 9.1.2.3 traz a exigência de apresentação de atestados de 
capacidade técnica, porém divergente do objeto desta licitação, constando 
erroneamente atestado de “Locação de veículos”, assim solicitamos corrigir a 
redação do item para atestados de serviços de vigilância compatível em 
características, prazos e quantidades. 
Resposta: O Esclarecimento 2 retificou o edital quanto aos subitens 9.1.1.1 e 9.1.2.3 
„a‟. 
  
 
3. No item 9.1.1.2.1 exige balanço na forma da lei, exigindo na letra “b” registro 
na Junta Comercial ou órgão equivalente. Para as empresas obrigadas ao 
registro via SPED, será entendido como válido para o registro o Recibo de 
entrega do envio do SPED, visto que conforme nova legislação os livros não são 
mais registrados na JUNTA, devendo o balanço estar acompanhado dos termo 
de abertura, encerramento, assinaturas do responsável legal e contador de 
forma eletrônica, páginas do balanço e DRE (Demonstrações do Resultado do 
Exercício)? Está correto nosso entendimento? 
Resposta: Fica acrescido ao edital os itens 9.1.1.2.1 „d‟ e 9.1.2.4, „a‟, „a.‟, IV com os 

seguintes dizeres: 

“na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da 

RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações.” 

  
 
4. Nos itens 15.13 “b” do edital e 5.13 “b” da Minuta de contrato consta 
incorretamente o desconto sobre alimentação de 20% ao invés de 10% conforme 
convenção coletiva e planilha de custos. Assim sendo solicitamos a correção 
para corresponder a 10%? 
Resposta: Nos itens 15.13 „b‟ e 5.13 „b‟ do Edital onde se lê: 
“b) Vale-Refeição:  
Custo Total Mensal do vale-refeição = Quantidade de empregados X 1 (um) vale/dia X 
valor do vale da categoria X n° de dias trabalhados – 20% sobre o valor dos vales 
refeição.”  
 
Leia-se 
“b) Vale-Refeição:  
Custo Total Mensal do vale-refeição = Quantidade de empregados X 1 (um) vale/dia X 
valor do vale da categoria X n° de dias trabalhados – 10% sobre o valor dos vales 
refeição.”  
 
  
5. Consta nos itens 8.21. 8.22 e 8.24 Minuta de contrato e 5.1 e 5.21 do termo 
referência, responsabilidade de ressarcimento de bens porém não se pode 
imputar uma responsabilização sem apuração da culpa ou dolo e por faltas 



 
cometidas por negligência. Assim deve ser refeita a redação do item de forma 
que se inclua esta verificação? 
Resposta: Os itens supracitados não serão alterados e serão interpretados de acordo 
com a legislação vigente. 
 
 
6. No item 8.33  da Minuta de contrato e 5.33 do Termo referência, consta 
pagamento de salários em agências bancárias em Belo Horizonte, o que é uma 
interferência da Contratante, visto a possibilidade de contratação de 
funcionários que já detenham contas em outras cidades da RMBH, assim o item 
deveria prever em conta bancária indicada pelo funcionário e em caso de 
inexistência em agências de Belo Horizonte ou na cidade em que o funcionário 
residir. 
Resposta: Os itens supracitados não serão alterados e serão interpretados de acordo 
com a legislação vigente. 
  
 
7. No item 8.38 da minuta menciona a responsabilidade sobre todos os tributos 
e nas planilhas de custos na célula “O51” consta a previsibilidade de IR, assim 
sendo obrigatoriamente todas as empresas deverão cotar este percentual do 
Imposto de renda ou será alternativo, visto que é um imposto futuro e incerto? 
Resposta: A Planilha de Formação de Custo de Pessoal deverá ser preenchida 
conforme dispõe o item 8.5 do edital. 
  
 
8. No item 11.1.8 da Minuta Contratual retrata que possíveis protestos ou 
emissão de cheques sem saldos suficientes como sendo insolvência da 
Contratada e portanto como motivos de rescisão, porém tal questão não pode 
ser taxativa pois existem nas relações comerciais diversos fatores que podem 
exigir ações da empresa neste sentido tais como desacordos comerciais, 
protestos de títulos por equivoco do fornecedor, etc... não constituindo em tese 
em INSOLVÊNCIA. Assim solicitamos que seja dada nova redação a este item. 
Resposta: Os itens supracitados não serão alterados e serão interpretados de acordo 
com a legislação vigente. 
  
 
9. No termo de referência item 5.10 está previsto atendimento a novas unidades 
de gestão da FPMZB. Estas serão através de termo aditivo ao contrato com 
valores respectivos dos postos desde que guardem as mesmas características e 
do contrário através do cálculo do custo correspondente? 
Resposta: A planilha de formação de custo de pessoal não sofre alteração em relação 
ao local da prestação do serviço. A mudança de local da prestação do serviço 
independe da elaboração de termo aditivo. 
  
 
10. No item 5.7 da Minuta contratual solicita apresentação junto com a Nota 
fiscal de Certidão Negativa de Débito Salarial emitida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, porém a exigência desta certidão extrapola as exigências contidas 
na lei 8666/93, sendo acrescida no entanto pela lei 12440/2011 a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. Assim solicitamos a correção da redação do 
edital para retratar a realidade e a lei. 
Resposta: A exigência da Certidão Negativa de Débito Salarial emitida pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego consta nos subitens 15.7 do edital e 5.7 do contrato (Anexo V) 



 
– Das Condições de Pagamento. Não trata de exigência para habilitação e, portanto, 
não extrapola as exigências da Lei 8.666/93 
  
 
11. Já no item 8.17 da Minuta contratual consta vistorias semanais, porém visto 
a comunicação de forma permanente dos vigilantes com a base da empresa este 
prazo das visitas físicas não deveria ser em torno de 3 meses ou pelo menos 
mensal? 
Resposta: O subitem 8.17 não será alterado. 
  
 
12. Quanto as especificações contidas no termo de referência item 2.2 favor 
esclarecer: 

e. Fazer manutenção simples de seus locais de trabalho; 

O que é “manutenção simples” e que tipo? 

f. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do seu local de 
trabalho; 

O que deve ser entendido como “tratamento e descarte de resíduos de 
materiais...”? 

i. Monitorar espaço, através de circuito fechado de TV; 
O vigilante terá que ficar confinado em ambiente para a monitorar o espaço? 
j. Operar equipamentos de comunicação; 
Quais são os equipamentos de comunicação? Quem vai fornecer visto que o 
edital não descreve nenhum equipamento? 
s. Acionar e utilizar, quando for o caso, sistema de monitoramento eletrônico; 
Como será o acionamento? Será disponibilizado rádios-comunicadores ou 
telefones? O fornecimento será por conta de quem, e respectivas quantidades 
caso seja a contratada? 
Resposta:  “Manutenção simples” é manter o posto de trabalho organizado, não 
deixar bagunçado ao fim da jornada para que o próximo vigilante encontre o posto 
limpo e organizado. “tratamento e descarte de resíduos de materiais...” é jogar o lixo 
que produzir em local apropriado não deixando lixo jogado no local de trabalho.  
Atualmente o sistema de vigilância por câmeras não funciona. Caso o sistema de 
monitoramento volte a funcionar, haverá necessidade de sua operação do sistema na 
sala no Parque das Mangabeiras denominada Central de Segurança. 
Os equipamentos de comunicação são rádio HT (hand tech) e telefone. A Fundação 
de Parques Municipais e Zoobotânica possui rádios HT e telefone que são atualmente 
utilizados pelos vigilantes. Atualmente não há sistema implantando de monitoramento 
eletrônico.  
 
 
13. Quanto ao item 4 do termo de referência esclarecer: 
A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários uniforme, conforme 
quadro abaixo: 
No primeiro quadro pede: 
Bastão tipo tonfa e cinto com duas argolas forjadas... 
No segundo quadro pede 
Cassetete, cinturão e porta cassetete 
Conflitante com o primeiro quadro! ou é obrigatório o fornecimento dos dois 
itens? 
Capacete 
Qual tipo, modelo? 



 
Resposta: O primeiro quadro traz a especificação do uniforme, com descrição dos 
itens do uniforme e o segundo quadro traz a periodicidade da substituição dos itens do 
uniforme. Não há conflito tendo em vista que cassetete é o nome genérico e tonfa é 
uma espécie de cassetete. O capacete deve ser ignorado, pois não foi orçado no valor 
do uniforme.  
  
 
14. Quanto ao item 5.7 do termo de referência exige uniforme com LOGOMARCA 
a serviço da Pref. Munic. Bhte e FPMZO. Porém tal exigência extrapola a 
legislação da Polícia Federal a qual as empresas de vigilâncias estão 
submetidas, visto que os uniformes são aprovadas por está última não podendo 
haver modificações conforme solicitado. Assim tal exigência não pode ser 
aplicada para as empresas de vigilância sob pena de violação legal. Assim 
sendo, solicitamos a exclusão do item 5.7 do edital. 
Resposta: As exigências quanto ao uniforme previstas nos itens 8.7 do contrato 
(Anexo V) e 5.7 do Termo de Referência (Anexo VI) estão em consonância com o art. 
4º do Decreto Municipal nº 9.670/98. 
 
  
15. Favor verificar possível controvérsia entre a cláusula sexta da minuta 
contratual e a cláusula 14ª, uma veda qualquer alteração qualitativa ou 
quantitativa, reajuste de preços enquanto a outra prevê os acréscimos legais de 
até 25% ou supressões. Além do mais a clª 6ª veda reajuste o que conflita com a 
cláusula 7ª. Favor esclarecer e promover as adequações no que couber. 
Resposta: A Cláusula Sexta do contrato (Anexo V) está em conformidade com o art. 
4º do Decreto Municipal nº 13.757/09 e não conflita com o item 14.1 nem com a 
Cláusula Sétima do contrato (Anexo V), conforme itens 6.2 e 6.3 do contrato (Anexo 
V). 


