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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

PROCESSO Nº 04.000.052.21.62

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pelas empresas AGIL EIRELI referente ao 

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

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

mão de obra exclusiva. 

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 esta designada para ocorrer em 03/05/2021, tem-se 

que o pedido de esclarecimento apresentados pela interessada AGIL EIRELI em 25/04/2021 é 

tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se do terceiro pedido de esclarecimentos apresentados pela empresa AGIL EIRELI ao PE 

003/21, assim, considerando que os pontos questionados não dizem respeito aos que foram alterados 

nos editais publicados anteriormente, esta Pregoeira retifica as respostas que foram disponibilizadas no 

site do licitacoes-e.com.br e site da PBH em 16/03/2021 e 15/04/20211, conforme abaixo:

Questionamentos Empresa AGIL EIRRELI

1. Alusivo a planilha de custos: 

a) será solicitado apenas pelo licitante vencedor? Ou deverá ser apresentado por todos?

Resposta SMSA: A Planilha do Anexo III- Modelo de Planilha de Composição de Preços deverá ser 

enviada pelo arrematante após a fase de lances e solicitação da Pregoeira. 

b) A licitante poderá utilizar seu padrão de planilha de custos? Ou deverá utilizar o padrão do município? 

Caso deva utilizar o padrão do município, poderiam nos encaminhar planilha em formato excel?
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Resposta SMSA: A licitante deverá observar o modelo de Planilha de Composição de Preços disposto 

na Instrução de Serviço SMFA nº 02 de 31/10/2017 e no Anexo III deste Edital.

A planilha em formato de excel foi disponibilizada no Portal da PBH e Banco do Brasil.

Ressaltamos que é uma planilha "virgem" que não possui travas ou células bloqueadas e que é 

de responsabilidade do licitante o TOTAL preenchimento dos dados, fórmulas, etc, bem como a 

adequação para o lote escolhido pela empresa.

A Planilha de Custos e Formação de Preços deve refletir o efetivo encargo financeiro que decorre dos 

componentes de custos que oneram a execução do serviço, de modo a tornar factível a análise de 

aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta pela Administração. 

c)Os itens uniformes e epis e transporte, o licitante poderá apenas declarar em sua planilha que irá 

utilizar os de sua propriedade, isentando a Contratante de tal custo, com fulcro no § 3º, Art. 44, da Lei 

8.666/93?

Resposta SMSA: Sim, o licitante pode declarar na planilha de custos que tal custeio será fornecido por 

meios próprios, renunciando a remuneração desse item e isentando à Administração Pública de 

quaisquer custos. Cabe ressaltar que, caso a empresa não provisione tais custos na Planilha de Custos 

e Formação de Preços, eles não poderão ser incluídos posteriormente, em caso de repactuação, 

renovação ou reequilíbrio.   

d) Os itens variáveis, tais como, licença maternidade/paternidade, faltas legais, aviso prévio, etc, poderá 

ser aplicado o percentual de provisão de acordo com a experiência/estratégia/peculiaridade da empresa? 

ou a administração tem algum percentual mínimo para aferir como exequível a planilha de custos? 

Resposta SMSA: A empresa pode aplicar os percentuais aplicáveis à sua empresa. Conforme 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no AGTR nº 67.014/RN: "Com relação aos 

serviços de vigilância, os custos com “auxílio doença”, “licença paternidade/maternidade”, “faltas legais” 

e “acidente de trabalho” dependem fundamentalmente, das políticas de recursos humanos e de 

segurança do trabalho de cada empresa, inexistindo parâmetros legais que permitam taxá-los de 

simbólicos ou irrisórios".

2. Os documentos de credenciamento, habilitação e proposta poderão ser assinados de forma digital 

conforme determina a Lei 2200-2 (planalto.gov.br) ?

Resposta SMSA: Sim, os documentos poderão ser assinados digitalmente. 
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3.  Quais materiais, equipamentos e uniformes deverão ser fornecidos?

Resposta SMSA: Nenhum cargo da contratação exige, previamente, materiais e equipamentos. No caso 

de equipamentos de proteção individual, a empresa deverá observar o disposto no item 7.34 do Anexo 

XV - Minuta de Contrato.

4.  O objeto já vem sendo executado por alguma empresa? Qual empresa?

Resposta SMSA: Não há contrato vigente sendo executado.

5. Qual alíquota de ISS para o objeto? 

Resposta SMSA: O ISSQN em Belo Horizonte tem alíquota de 5%.

6. Qual tarifa transporte público do município?

Resposta SMSA: A tarifa de transporte público em Belo Horizonte é no valor de R$4,50.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021

________________________________

Gisele Ferreira de Souza - BM 109.697-2

Pregoeira


