
 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 

Prezado (a) pregoeiro (a) e comissão de licitação, referente ao processo licitatório em epígrafe, 

solicitamos esclarecimentos aos nossos questionamentos que seguem: 

1. O Item 14.2.3.1 do Edital prevê como critério de habilitação: “Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante presta ou 

prestou serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, e que represente no mínimo 
50% da quantidade prevista.” 

Ou seja, caso escolha participar apenas de um dos lotes do edital, por exemplo o lote 4, no qual 

constam 174 colaboradores, teremos que comprovar através de atestado capacidade para gestão 

de mão de obra correspondente a 87 colaboradores, 50% do número de colaboradores do lote que 
iremos participar? 

2. Os acórdãos do TCU vedam a exigência de atestado de capacidade técnica de prestação de serviço 

idêntico ou similar indicando que basta comprovação de aptidão para gestão de mão de obra, conforme 

se observa nos acórdãos 1.214/2013-TCU-Plenário, 1.443/2014-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2ª 

Câmara e 668/2005-TCU-Plenário.  

 

Sendo assim, pergunto a empresa deverá comprovar através de atestados capacidade para 

gestão da mão de obra ou deverá apresentar atestados de atividades idênticas ou similares? 

 

3. O anexo I do Edital trouxe o salário de R$1.961, tanto para o cargo 17- TELEDIGIFONISTA, para 36 horas 

semanais, quanto para o cargo 24- TELEDIGIFONISTA, 30 horas semanais, O MESMO SALÁRIO.  

O mesmo ocorre para os cargos de SUPERVISOR CENTRAL ATENDIMENTO, 36 horas e 30 horas semanais, 

com salários iguais de R$2.334,26. 

Sendo assim, pergunto devemos manter o valor integral do salário ou proporcionalizar o valor para as 

30 horas semanais, 150 horas mensais? 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2021. 

VITHA SERVICE – EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ 14.551.828/0001-42 

 

Thaís G. B. Monteiro 

 

Cinara Menezes Sousa 

                                                          Depto. Comercial – Tel: (31) 3412-5626 



 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 

Prezado (a) pregoeiro (a) e comissão de licitação, referente ao processo licitatório em epígrafe, 

solicitamos esclarecimentos aos nossos questionamentos que seguem: 

1. No modelo de planilha de custos observamos que a fórmula de adicional noturno não computa a 

hora ficta. A Lei determina que a hora noturna equivale a 52,5 minutos e não 60 minutos (hora 

normal), sendo assim as horas noturnas conforme previsão legal deve ser multiplicada por 

1,142857143, fator da hora ficta que equivale a divisão de 60/52,5.  

Sendo assim, pergunto devemos considerar a hora ficta noturna e alterar a fórmula no modelo de 

planilha de custos disponibilizado junto ao edital? 

A cotação para balizamento do Edital observou a hora ficta noturna? 

Fórmula do adicional noturno no modelo de 
planilha sem hora ficta 

Fórmula do adicional noturno alterado no 
modelo de planilha com ficta 

  



 

 

 

2. Os colaboradores do lote 4 (TELEDIGIFONISTA E SUPERVISORES) prestarão HORAS EXTRAS 

em dias comuns? Caso positivo quantas HE em média devem ser consideradas por mês na proposta 

ou não devemos preencher na proposta, pois será pago mediante reembolso e preenchido 

posteriormente pela vencedora do certame caso haja demanda? 

3. Os colaboradores do lote 4 (TELEDIGIFONISTA E SUPERVISORES) irão laborar nos domingos e 

feriados? Caso positivo qual a média de domingos e feriados laborados devemos considerar na 

proposta ou não devemos preencher na proposta, pois será pago mediante reembolso e preenchido 

posteriormente pela vencedora do certame caso haja demanda?  

4. Observamos que o modelo de planilha de custos não consta o RSR - Repouso Semanal Remunerado 

sobre HE e adicional noturno devemos incluir no modelo de planilha de custos? Foram observados 

para balizamento do valor do Edital? 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021. 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

PROCESSO Nº 04.000.084.21.59 

 
Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresaVITHA SERVICEreferente ao Edital 

do Pregão de número em epígrafe cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços contínuos de apoio administrativo, técnico, e operacional, por meio de alocação de mão de obra 

exclusiva, no âmbito da secretaria municipal de saúde de belo horizonte. 

 
ADMISSIBILIDADE 

 
O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de 

Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.  

 
Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

 
Considerando que a data da sessão pública estava designada para ocorrer em 09/04/2021, tem-se 

que os pedidos de esclarecimentos apresentados pela interessadaVITHA SERVICE,em 01/04/2021 e 

05/04/2021, sãotempestivo, razão pela qual se passa à análise de suas alegações.  

 
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
Conforme disposto no Decreto Municipal n° 17.317/20, artigo 17, § único, o Pregoeiro poderá 

solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. 

Neste sentido, auxiliada pela Diretoria Estratégica de Pessoas - DIEP, este Pregoeiro passa a responder os 

questionamentos abaixo: 

 
Questionamentos Empresa VITHA SERVICE realizados em 01/04/2021 

 
01- O Item 14.2.3.1 do Edital prevê como critério de habilitação: “Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, e que represente no mínimo 50% da 

quantidade prevista.”  

 
Ou seja, caso escolha participar apenas de um dos lotes do edital, por exemplo o lote 4, no qual constam 

174 colaboradores, teremos que comprovar através de atestado capacidade para gestão de mão de obra 

correspondente a 87 colaboradores, 50% do número de colaboradores do lote que iremos participar?  

 
Resposta SMSA:  O entendimento da empresa está correto.  
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02-  Os acórdãos do TCU vedam a exigência de atestado de capacidade técnica de prestação de 

serviço idêntico ou similar indicando que basta comprovação de aptidão para gestão de mão de obra, 

conforme se observa nos acórdãos 1.214/2013-TCU-Plenário, 1.443/2014-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2ª 

Câmara e 668/2005-TCU-Plenário.  

Sendo assim, pergunto a empresa deverá comprovar através de atestados capacidade para gestão da mão 

de obra ou deverá apresentar atestados de atividades idênticas ou similares? 

 
Resposta SMSA: A exigência prevista em edital no tocante ao Atestado de Capacidade Técnica dispõe: 

 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, 

e que represente no mínimo 50% da quantidade prevista. (grifo nosso). 

 

A exigência está em consonância, inclusive, com os acórdãos citados pela empresa. 

 

Nesse sentido, diz o Acórdão nº 1.214/2013-TCU-Plenário: "seja fixada em edital, como qualificação 

técnico-operacional, a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha 

executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não 

inferior a 3 anos".  (grifo nosso)  

 

Ainda, o mesmo acórdão diz que "Em contratos de grande vulto, é perfeitamente possível e razoável se 

exigir 50% da quantidade de postos e 50% do objeto". (grifo nosso) 

 

Ainda, o Acórdão nº 553 de 2016-TCU-Plenário diz: "9.4.2. exigir, em licitação para serviços continuados 

com dedicação exclusiva de mão de obra, que os atestados de capacidade técnica comprovem serviços 

idênticos, em vez da aptidão para gestão de mão de obra, sem a necessária demonstração técnica dessa 

necessidade, o que afronta a jurisprudência desta Corte, notadamente os Acórdãos 1.214/2013-TCU-

Plenário, 1.443/2014-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2ª Câmara e 668/2005-TCU-Plenário". 

 

Sendo assim, não há previsão que seja idêntico e sim que seja de natureza compatível com o objeto. 

 
03- O anexo I do Edital trouxe o salário de R$1.961, tanto para o cargo 17- TELEDIGIFONISTA, para 36 

horas semanais, quanto para o cargo 24- TELEDIGIFONISTA, 30 horas semanais, O MESMO SALÁRIO. 

 

 O mesmo ocorre para os cargos de SUPERVISOR CENTRAL ATENDIMENTO, 36 horas e 30 horas 

semanais, com salários iguais de R$2.334,26.  

 

Sendo assim, pergunto devemos manter o valor integral do salário ou proporcionalizar o valor para as 30 

horas semanais, 150 horas mensais? 
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Resposta SMSA:O salário para o cargo de 30 (trinta) horas deverá ser proporcionalizado. Sendo assim, o 

edital será corrigido 

 
Questionamentos Empresa VITHA SERVICE realizados em 07/04/2021 

 

01- No modelo de planilha de custos observamos que a fórmula de adicional noturno não computa a 

hora ficta. A Lei determina que a hora noturna equivale a 52,5 minutos e não 60 minutos (hora normal), 

sendo assim as horas noturnas conforme previsão legal deve ser multiplicada por 1,142857143, fator da 

hora ficta que equivale a divisão de 60/52,5.  

 

Sendo assim, pergunto devemos considerar a hora ficta noturna e alterar a fórmula no modelo de planilha 

de custos disponibilizado junto ao edital?  

 

A cotação para balizamento do Edital observou a hora ficta noturna? 

 

Resposta SMSA:A hora ficta noturna é considerada na planilha na linha "hora noturna adicional", em que 

corresponde a hora adicional durante a vigência do horário noturno, pelo fato da hora possui 52:30 minutos 

entre 22 e 05 horas. 

 

02-  Os colaboradores do lote 4 (TELEDIGIFONISTA E SUPERVISORES) prestarão HORAS EXTRAS 

em dias comuns? Caso positivo quantas HE em média devem ser consideradas por mês na proposta ou 

não devemos preencher na proposta, pois será pago mediante reembolso e preenchido posteriormente pela 

vencedora do certame caso haja demanda?  

 

Resposta SMSA:As horas extras devem observar o disposto no Edital, especialmente o item 20.1.9, 

transcrito a seguir: 

 
20.1.9. As horas extras, eventualmente realizadas, mediante expressa autorização da 
CONTRATANTE, serão pagas mediante o reembolso dos valores correspondentes, 
desde que devidamente apuradas e comprovadas.    

 

03- Os colaboradores do lote 4 (TELEDIGIFONISTA E SUPERVISORES) irão laborar nos domingos e 

feriados? Caso positivo qual a média de domingos e feriados laborados devemos considerar na proposta ou 

não devemos preencher na proposta, pois será pago mediante reembolso e preenchido posteriormente pela 

vencedora do certame caso haja demanda?  

 

Resposta SMSA: A jornada dos profissionais deve observar o disposto no ANEXO I DO EDITAL - 

CATEGORIA, QUANTITATIVO, E CARGA HORÁRIA DIÁRIA DOS CARGOS - e no tocante ao pagamento, 

conforme disposto no edital - item 20.1.1,  o serviço prestado ocorrerá na forma de reembolso, conforme 

Planilha de Composição de Preços. 

 




