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Edital de Licitação - Concorrência SLU nº 001/2020 

Comissão Especial de Licitação – Portaria SLU nº 010, de 15 de janeiro de 2020 

Processo Administrativo nº 01.097.523.19.25 

 

Prezados licitantes, 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2020, referente à contratação de 

empresa para a prestação serviços de limpeza urbana no Município de Belo Horizonte de 

multitarefa; remoção de resíduos em Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – 

URPV’s; remoção de pichações em áreas públicas especiais e obras de arte de engenharia, 

implantação e revitalização de pontos limpos; remoção mecanizada de resíduos diversos em 

deposições clandestinas e coleta de resíduos por caçambas estacionárias, a coleta, o transporte e 

a destinação dos resíduos resultantes de todas as atividades listadas acima para os locais 

indicados expressamente pela SLU, instituída pela Portaria SLU nº 010, de 15 de janeiro de 

2019, vem, por meio do presente e-mail, responder ao pedido de esclarecimento que se segue: 

 

 

PERGUNTA: 

1-      O Item 10 - PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE  Nº 02, sub-item 10.1 (página 14 

do edital), informa: “Todos os preços constantes da proposta deverão ter como referência o mês 

de elaboração do orçamento – dezembro/2019”. 

 

Pergunta: Diante do citado acima, favor confirmar que todos os custos como combustíveis, 

preço de veículos, carrocerias, caçambas estacionárias, equipamentos como roçadeira, 

rastreamento, ferramentas, EPIs, EPCs, tarifas de ônibus, taxas de DETRAN, seguro de 

veículos, CREA, locação de garagem e instalações,  despesas com água, energia, telefone, 

internet e materiais/insumos em geral, salários e benefícios das categorias não constantes nas 

CCTs do SINDEAC e SIMECLODIF, deverão ser orçados com a data base 

de Dezembro/2019, uma vez que o preço base do Edital é dezembro/2019 e os preços 

unitários são limites máximos, conforme informa o item 4.3 do edital. 
  

RESPOSTA: Os preços têm como referência o orçamento em dezembro/2019. 

 

 

2-      Na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO, item 1.1, da Minuta do 

Contrato, informa: “O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a 

partir da data prevista para a apresentação das propostas constantes do edital” (março/2020). 

  

Pergunta: Considerando que todos os preços da proposta terão como base dezembro/2020, o 

interregno de 1 ano não seria dezembro/2020? 

  

RESPOSTA: Não. O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será 

contado a partir da data prevista para a apresentação das propostas constantes do edital e 

a variação efetiva dos custos de produção, com seus respectivos índices, será considerada a 

partir da data prevista para a apresentação das propostas. 

3-      O item 5.2.1 do Edital (pág. 4) informa: “Na hipótese de prorrogação do contrato de 

prestação de serviços, a Contratante deverá negociar a redução ou eliminação dos custos fixos 

ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da 

contratação, sob pena de não renovação do contrato”. 

  



Pergunta: Favor exemplificar quais seriam estes custos fixos ou variáveis não renováveis 

conforme o orçamento base do edital. 

  

RESPOSTA: Os custos fixos e variáveis não renováveis, em razão de sua natureza, serão 

verificados quando da renovação contratual. 

 

4-      MODELO ANEXO 8 – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

  

Pergunta: Percentuais dos grupos B, C e D poderão ser alterados uma vez que estes dependem 

do histórico de cada empresa, como por exemplo a  rotatividade, quantitativo de aviso prévio 

trabalhado ou indenizado ? 

 

RESPOSTA: Sim, entretanto deverá ser devidamente justificado, obedecendo os 

parâmetros da legislação vigente. 

 

Pergunta: Não considerou a despesa referente ao FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE 

PREVENÇÃO. Conforme legislação trabalhista para serviços de Limpeza Urbana, a empresa 

deverá recolher o percentual do  Seguro Contra Riscos e Acidentes no valor de 3% + o FAP, 

cujo percentual varia com o histórico de cada empresa e este é de no mínimo 0,5%. 

 

RESPOSTA A variação do percentual do FAT está intimamente ligada a gestão de 

riscos e prevenção de acidentes de cada organização, os índices podem se 

apresentar abaixo dos 0,5%, nulo ou até negativos, e sendo inerente a qualidade da 

prevenção de riscos e acidentes de cada organização este se constitui em um 

encargo de sua competência. 

 

5-      Para as categorias de pedreiro, servente, engenheiro, encarregado, técnico de segurança do 

trabalho, almoxarife, faxineira, auxiliar administrativo, considerou preço da tabela da 

SUDECAP, onde a composição de preço é baseada na CCT das empresas da construção civil, 

MARRETA/SINDUSCOM. Para as categorias de coordenador e agente de informação, 

considerou preço da tabela da URBEL, onde a composição de preço é baseada na CCT das 

empresas da construção civil, MARRETA/SINDUSCOM. Para as categorias Médico do 

trabalho e Engenheiro de segurança do trabalho, Adotou tabela de preço do DNIT. 

  

Como estas categorias acima citadas não tem um sindicato específico, conforme legislação, elas 

são enquadradas na atividade principal da empresa (CNAES), que no caso é o da Limpeza 

Urbana, consequentemente são regidas pela CCT acordada entre o SINDEAC e o SINDILURB. 

  

A CCT da Limpeza Urbana exige mais benefícios aos empregados do que as outras CCTs. Com 

isso, os preços adotados nas CPUs do edital tomando como base as tabelas da SUDECAP, 

URBEL e DNIT, são inexequíveis. Vale lembrar que a licitante não poderá apresentar preço 

unitário acima dos da planilha do edital, impossibilitando com isso a correção deste equívoco. 

 

RESPOSTA: As tabelas de preço da SUDECAP e URBEL são referenciais para 

contratações do Município 

 

6-      Conforme legislação trabalhista, os valores considerados para Horas Extras em 

domingos e feriados (adicional de 100%) está incorreto, ou seja, inexequível. O empregado 

que trabalha em domingos e feriados recebe o valor de uma hora normal acrescida de 100% de 

adicional. 

O cálculo do valor da HE é: 

  



(salário mensal + insalubridade + prêmio líder) ÷ 190 hs (dividi-se por horas efetivamente 

trabalhadas por causa do reflexo do descanso semanal remunerado sobre as horas extras) x 

2 (hora normal + adicional de 100%). 

  

Valor correto: 

 Ajudante de multitarefa: (R$1.096,35 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$15,74 e não R$7,87 

Ajudante de multitarefa líder: (R$1.096,35 + 399,20 + 141,64) ÷ 190 hs  x 2 = R$17,23 e não 

R$8,62 

Ajudante de líder dep. Cland. Mecan.: (R$1.096,35 + 399,20 + 141,64) ÷ 190 hs  x 2 

= R$17,23 e não R$7,87 

Ajudante de URPV: (R$1.096,35 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$15,74 e não R$7,87 

Motorista caminhão basc. multitarefa : (R$2.188,77 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$27,24 e não 

R$13,62 

Motorista caminhão basc. Dep. Cland. : (R$2.188,77 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$27,24 e não 

R$13,62 

Motorista caminhão carr. : (R$2.188,77 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$27,24 e não R$13,62 

Motorista caminhão polig. : (R$2.188,77 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$27,24 e não R$13,62 

Operador retro escav. e pá carreg. : (R$1.235,16 + 399,20) ÷ 190 hs  x 2 = R$17,20 e não 

R$8,60 

 Diferença a menor no orçamento base: 

  

Categorias 
Preço unit. 

Edital 

Preço 

unit. 

Correto 

Diferença 

Diferença + 

encargos de 

73,28% + 

BDI de 

35,12% 

Quantidade 

total de HE 

no contrato 

de 12 meses 

Diferença total 

Ajudante de multitarefa R$ 7,87 R$ 15,74 -R$ 7,87 -R$ 18,43 13.859,35 -R$ 255.427,82 

Ajudante de multitarefa 

líder 
R$ 8,62 R$ 17,23 -R$ 8,61 -R$ 20,16 2.771,93 -R$ 55.882,11 

Ajudante líder de dep. 

Cland. 
R$ 7,87 R$ 17,23 -R$ 9,36 -R$ 21,92 43,99 -R$ 964,26 

Ajudante de URPV R$ 7,87 R$ 15,74 -R$ 7,87 -R$ 18,43 23.935,32 -R$ 441.127,95 

Motorista cam. Basc. 

Multitarefa 
R$ 13,62 R$ 27,24 -R$ 13,62 -R$ 31,89 2.771,93 -R$ 88.396,85 

Motorista cam. Basc. 

Dep. Cland. 
R$ 13,62 R$ 27,24 -R$ 13,62 -R$ 31,89 219,96 -R$ 7.014,52 

Motorista cam. Carroc. R$ 13,62 R$ 27,24 -R$ 13,62 -R$ 31,89 2.006,40 -R$ 63.984,10 

Motorista cam. Polig. R$ 13,62 R$ 27,24 -R$ 13,62 -R$ 31,89 2.770,74 -R$ 88.358,90 

Operador de retro e pá 

carreg. 
R$ 8,60 R$ 17,20 -R$ 8,60 -R$ 20,14 43,99 -R$ 885,96 

Total a menor considerado no orçamento base da SLU por cálculo incorreto das horas 

extras em domingos e feriados 

-R$ 

1.002.042,47 

  

  

Conforme demonstrado acima, esse valor a menor torna o orçamento base inexequível. 

 

RESPOSTA: Nos termos do que dispõe a cláusula décima da convenção coletiva do 

SINDEAC o orçamento de base do presente edital de multitarefa considerou o 

adicional da dobra de 100% para fins de remuneração nos trabalhos realizados 

aos domingos e feriados. Quanto ao repouso semanal, foi considerado na 

remuneração mensal do obreiro, nos termos que dispõe a CCT. 
 



7-      CPU AUXILIAR DO AJUDANTE LÍDER DA DEP. CLAND. MECANIZADA 

  

Pergunta: Não considerou no cálculo das HE em domingos e feriados e do Adicional Noturno, 

o valor correspondente ao prêmio do líder. 

 

RESPOSTA: tal cifra é insignificante, de modo que não altera o preço unitário do serviço 

de remoção mecanizada de resíduos diversos em deposições clandestinas.  

 

  

8-      Em vários itens, o orçamento base adotou preços das tabelas da SUDECAP, URBEL e 

DNIT, sem apresentar as referidas composições auxiliares. 

  

Pergunta: Para os referidos itens, deveremos apresentar as CPUs auxiliares? 

 

 

RESPOSTA: NÃO para preços das tabelas da SUDECAP, URBEL e DNIT. 

  

9-      Balanço patrimonial 

 

Pergunta: Poderá ser apresentado o balanço patrimonial de 2018? 

  

RESPOSTA: Sim. 

 

 

10- Item VII.8 – ANEXO I – PROJETO BÁSICO – “......os dimensionamentos de pessoal e 

veículos dos serviços de multitarefa; os dimensionamentos de pessoal e equipamentos dos 

serviços de remoção mecanizada de resíduos diversos em deposição clandestinas,........não 

poderão ser alterados, devendo ser adotados os quantitativos definidos neste Projeto Básico de 

Licitação e Projeto Executivo de Serviços” 

 

Pergunta: Conforme CPU do serviço do item 1.4 da Planilha de Orçamento – “Coleta e 

transporte de resíduos com caminhão basculante com cabine para 6 pessoas”, onde a medição é 

por tonelada, o edital considerou 41 caminhões basculantes efetivos que percorrem em média 

1.817 km/mês/veículo, e esta frota coleta em média 5.863 toneladas/mês. Diante da 

impossibilidade da empresa de alterar estes quantitativos, caso a massa real coletada seja menor 

que a estimada, por diminuição de geração de resíduos ou pelo aumento da quilometragem 

estimada, ocasionando prejuízo para a contratada, o preço unitário poderá revisto, uma vez que 

as produtividades estão sendo impostas pelo edital? 

 

RESPOSTA: Procedimento conforme matéria tratada no Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

 

Pergunta: Conforme CPU do serviço do item 5.1 da Planilha de Orçamento – “Remoção 

mecanizada de resíduos diversos em deposições clandestinas (inclui coleta e transporte com 

caminhão basculante)”, onde a medição é por tonelada, o edital considerou 2 ajudantes, 10 

caminhões basculantes efetivos que percorrem em média 2.600 km/mês/veículo, 2 pás 

carregadeiras, e esta frota coleta em média 5.616 toneladas/mês. Diante da impossibilidade da 

empresa de alterar estes quantitativos, caso a massa real coletada seja menor que a estimada, por 

diminuição de geração de resíduos ou pelo aumento da quilometragem estimada, ocasionando 

prejuízo para a contratada, o preço unitário poderá revisto, uma vez que as produtividades estão 

sendo impostas pelo edital? 

 

RESPOSTA: Procedimento conforme matéria tratada no Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

 

 

11- Serviço do item 2.1 da Planilha de Orçamento – “Ajudante de URPV” 



 

Pergunta: Favor fornecer o critério de cálculo do quantitativo de horas extras aos domingos e 

feriados, tal qual informado para os ajudantes de multitarefa? 

 

RESPOSTA: O quantitativo de horas extras refere-se a 2 domingos mensais e 8 feriados 

anuais trabalhados. Há previsão de funcionamento em todos os domingos e 8 feriados, com 

escala de revezamento.  

  

12- Serviço do item 2.3 da Planilha de Orçamento – “Coleta e transporte de resíduos por 

caçambas estacionárias com caminhão poliguindaste” e CPU Auxiliar da “Manutenção e 

Limpeza das caçambas”. 

 

Pergunta: Na CPU auxiliar da “Manutenção e Limpeza das caçambas”, foi considerado apenas 

pintura esmalte e lavação das caçambas. O item VII.19.12 - – ANEXO I – PROJETO BÁSICO, 

informa que não serão permitidas deformações, oxidação, perfurações ou vazamentos, arestas 

ou rasgos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA ESTA MANUTENÇÃO. Diante do 

exposto, o valor considerado na CPU do edital é inexequível, uma vez que os custos com a 

reparação na estrutura da caçamba não foi considerado. 

  

RESPOSTA: As caçambas a serem entregues às contratadas serão novas. Portanto cabe a 

empresa contratada zelar pela conservação da estrutura das mesmas. 

 

Pergunta: As caçambas que serão entregues à CONTRATADA são novas (sem uso)? Caso 

sejam usadas, serão entregues em perfeitas condições (pintadas, higienizadas, sem deformações 

e oxidação)? 

RESPOSTA: As caçambas a serem entregues às contratadas serão novas. 

Pergunta: A reposição das caçambas que não tenham mais condições de manutenção, será de 

responsabilidade da CONTRATANTE, uma vez que o orçamento não contempla tal despesa? 

 

RESPOSTA: As caçambas a serem entregues às contratadas serão novas. Portanto cabe a 

empresa contratada zelar pela conservação da estrutura das mesmas. 

 

13- QUADRO 7.3 – QUANTITATIVOS DE MÃO-DE-OBRA e ÁREA DE REMOÇÃO DE 

PICHAÇÕES, do Projeto Básico, informa que serão 2 ajudantes e 1 ajudante líder para o 

referido serviço. 

 

Pergunta: Conforme as CPUs dos serviços dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Planilha de Orçamento; o 

quantitativo de Ajudante Líder somam 0,7 homens (0,225 + 0,469 + 0,006). Com isso os preços 

unitários dos serviços não remunerou na totalidade os custos com o Ajudante Líder, tornando os 

preços inexequíveis. 

 

RESPOSTA: O custo do ajudante líder está rateado entre os serviços de remoção de 

pichação e instalação de placas de ponto limpo.  

  

Pergunta: Conforme as CPUs dos serviços dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Planilha de Orçamento; o 

quantitativo do veículo utilitário somam 133,002 horas produtivas e improdutivas (21,371 

+21,371 + 44,524 + 44,524 +0,606 + 0,606). Na CPU do item 4.1 – “Instalação de placas de 

pontos limpos”, o quantitativo do veículo utilitário somam 57,006 horas ( (2,375 + 0,792) x 18 

placas/mês). O total de horas destes serviços somam 190 horas, o que demonstra que o 

planejamento da SLU está considerando que este veículo atenderá todos estes serviços. Como 

isso se fará possível uma vez que os serviços do item 3.0 e 4.0 são executados em áreas distintas 

e que conforme o Quadro 7.3, nota de observações 2), informa que o Ajudante Líder é que 

conduzirá o veículo? 



 

RESPOSTA: Os serviços não serão executados simultaneamente. 

 

  

Pergunta: Conforme legislação trabalhista, é permitido que o ajudante de limpeza urbana 

exerça também a função de motorista? 

 

RESPOSTA: Trata-se de categorias profissionais distintas. Apesar disso, o veículo 

utilizado para transporte da equipe será conduzido pelo ajudante líder, nos termos do 

item VII.20.2 do Projeto Básico e Executivo (Anexo I). 

  

 

14- Documento 12 – QUANTITATIVOS DE TABLET’s ou CELULARES PARA USO DO 

SIMLU 

 

Pergunta: O referido documento informa que os encarregados de multitarefa, de URPV e 1 

encarregado dos demais serviços, deverão estar munidos de tablet ou celular. A CPU do item 

7.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, onde apresenta os custos com os encarregados, não 

considerou os estes móbiles, tornando com isso o preço inexequível. 

  

RESPOSTA: Os custos dos equipamentos “mobile” já estão contemplados na CPU da mão 

de obra. Os custos de telefonia / internet estão computados na “Administração Local”. 

 

 

15- CPUs dos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1 DA Planilha de Orçamento. 

 

Pergunta: Nas CPUs dos respectivos serviços, foi considerado um veículo utilitário. Na CPU 

auxiliar do referido veículo, utilizou a seguinte descrição: “FURGÃO DE CARGA COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 M³”. Favor fornecer a especificação deste veículo que tem a 

capacidade de 9M
3
 

 

RESPOSTA: Para especificações detalhadas consultar os fabricantes e concessionárias 

autorizadas. 

 

 

16-      Item 7.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL - da Planilha de Orçamento. 

  
Pergunta: Na referida CPU foi considerado 1 veículo 4 portas para cada encarregado para 

locomoção dos mesmos. Poderemos substituir este veículo por motocicleta? 

  

RESPOSTA: Não. 

 

17-      Item VIII – DIMENSIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL, SEGURANÇA 

E SAÚDE DO TRABALHADOR - subitem VIII.3.1 ,  do ANEXO 1 – Projeto Básico de 

Licitação. 

  

Pergunta: O referido subitem informa que os quantitativos de mão de obra não poderão ser 

alterados, exceto as atividades de remoção e instalação de placas de pontos limpos. Esta 

exigência se aplica também para o item da ADMINISTRAÇÃO LOCAL? 

  

RESPOSTA: Sim.  

 

Pergunta: Considerando que não podemos alterar o nº de pessoal que farão horas extras em 

domingos e feriados, constantes das CPUs principais e auxiliares, caso o quantitativo 



considerado no edital não seja suficiente, haverá ajuste dos preços unitários dos respectivos 

serviços? 

  

 

RESPOSTA: Procedimento conforme matéria tratada no Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

 

18-       CPU do item 1.4 – Coleta e transporte de resíduos com caminhão basculante com cabine 

para 6 pessoas. 

  

Pergunta: Não foi considerada reserva técnica para a equipe de 41 motoristas, sendo que nas 

coletas com caminhão carroceria de madeira e com poliguindaste, foi considerada. Tendo em 

vista que os quantitativos de mão de obra não podem ser alterados (item VIII.3.1 do ANEXO I), 

e que o  preço unitário é limite máximo, este é inexequível. 

  

RESPOSTA:  É exequível. Foi prevista a reserva técnica para caminhão carroceria de 

madeira e com poliguindaste uma vez que o planejamento desse serviço (URPV) 

contempla atividade em todos os dias da semana. 

 

O planejamento do serviço de  coleta e transporte de resíduos com caminhão basculante, 

por sua vez, não contempla, como regra, o trabalho aos domingos e feriados, sendo 

excepcional o serviço em tais dias, de modo que a escala de revezamento atende a 

demanda em tais dias.  

 

 

 

19-      Quadro 7.2 – QUANTITATIVOS DE MÃO DE OBRA, MASSA E EQUIPAMENTOS 

– URPVs 

  

Pergunta: O referido quadro informa que serão 3 ajudantes por URPV, totalizando 102 (3 x 34 

URPVs) e que este quantitativo não pode ser alterado, e que o horário de trabalho é 

de segunda-feira à sexta-feira de 7h:00 às 18H:00 (11 horas diárias) e aos sábados e 

domingos de 7h:40 às 16H:00.  No item VII.19.13 do ANEXO I, informa que deverá ter 3 

ajudantes de segunda-feira à domingo, observando a legislação trabalhista em relação à folga 

remunerada. Como poderá ser atendida a exigência de 3 ajudantes em 11 horas diárias se o 

edital não considerou reserva técnica? 

 

RESPOSTA: O item é exequível, embora o quantitativo de 3 ajudantes seja obrigatório, o 

funcionamento da URPV não exige os três ajudantes concomitantemente em todos os dias 

e horários. Assim, a escala de revezamento deverá ser elaborada pela empresa, de modo 

que atenda o funcionamento dessas unidades. 

 

 

Pergunta: Para domingos e feriados o edital prevê revezamento da folga remunerada. O 

ajudante que trabalhar nos domingos e feriados, automaticamente irá folgar no meio da semana, 

não atendendo com isso a exigência de 3 ajudantes por URPV. Favor esclarecer como será o 

planejamento (revezamento) destes ajudantes nas URPVs e como foi o cálculo das 19,555 horas 

extras considerada na CPU do ajudante de URPV? 

  

RESPOSTA: 

 

O item é exequível, embora o quantitativo de 3 ajudantes seja obrigatório, o 

funcionamento da URPV não exige os três ajudantes concomitantemente em todos os dias 

e horários. Assim, a escala de revezamento deverá ser elaborada pela empresa, de modo 

que atenda o funcionamento dessas unidades. 

 



 

20- CPU do item 2.1– Coleta e transporte de resíduos com caminhão carroceria de madeira 

  

Pergunta: Conforme informação da referida CPU, o nº de horas extras não seria  10,181horas 

ao invés de 8,800horas? 

 

Nº de dias trabalhados em domingos e feriados: (52 domingos + 8 feriados ) / 12 meses = 5 

dias/mês; 

Como apenas 5 caminhões dos 18 irão trabalhar nestes dias, o nº de horas é: 

( 5 ÷ 18) x 5 dias x 7,33 horas = 10,181 horas 

 

RESPOSTA:  

 

Não, conforme demonstrado na memória de calculo a seguir: 

 

4,3 semanas + 8 feriados/12= 4,976 

5,00 Motoristas / caminhões que prestarão serviço nestes dias 

19,00 Motoristas / caminhões total do serviço 

19/5 =3,8 proporção de retornar para escala de domingo 

Quantidade de dias HE mensais= 4,976-3,8= 1,20 

HORAS EXTRAS= 1,20 *7,333= 8,80 

  

 

21-      CPU do item 5.1 – Remoção mecanizada de resíduos diversos em deposições 

clandestinas 

  

Pergunta: Não foi considerada reserva técnica para a equipe de 10 motoristas, sendo que nas 

coletas com caminhão carroceria de madeira e com poliguindaste, foi considerada. Tendo em 

vista que os quantitativos de mão de obra não podem ser alterados (item VIII.3.1 do ANEXO I), 

e que o  preço unitário é limite máximo, este é inexequível. 

  

RESPOSTA: 

 

É exequível. Foi prevista a reserva técnica para caminhão carroceria de madeira e com 

poliguindaste uma vez que o planejamento desse serviço (URPV) contempla atividade em 

todos os dias da semana. 

 

O planejamento do serviço remoção mecanizada de resíduos diversos em deposições 

clandestinas, por sua vez, não contempla, como regra, o trabalho aos domingos e feriados, 

sendo excepcional o serviço em tais dias, de modo que a escala de revezamento atende a 

demanda em tais dias.  

 

 

Pergunta: Na CPU auxiliar do caminhão basculante que atende o referido serviço, foi 

considerado “Banheiro Químico – Incluso Reboque (carretinha)” para os 10 caminhões. Favor 

esclarecer a necessidade de tal implemento, uma vez que tem apenas 2 ajudantes? 

 

RESPOSTA: exigência legal. 

  

Pergunta: Conforme CPU do referido serviço e do item IX.20 do ANEXO I, foi previsto 10 

caminhões basculantes com caçamba de 7m3 e carga nominal de 7 toneladas. A massa estimada 

para transporte de tais resíduos é de 5.616 toneladas/mês. Diante disto, a capacidade de 

transporte de cada caminhão é: 

5.616 ÷ 10 caminhões ÷ 26 dias = 21,6 toneladas/caminhão/dia. 



Considerando que a unidade de medição é tonelada coletada, e que o edital não forneceu o 

histórico deste serviço, como por exemplo, a massa coletada por regional, características dos 

resíduos (composição com os respectivos pesos específicos), as distâncias médias dos pontos de 

coleta ao destino final, impossibilitando com isso a licitante de aferir a produtividade, favor 

confirmar que esta produtividade considerada no edital é passível de execução. 
Ressaltamos que o preço unitário do orçamento base do edital é limite máximo, 

impossibilitando com isso aumentarmos o número de veículos e equipamentos. 

 

RESPOSTA: é suficiente. 

 

  

22-      Item 2. “SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE”, da CLÁUSULA DÉCIMA da 

Minuta do contrato – ANEXO 20: 

 

Pergunta: Não faltou incluir o fornecimento das caçambas estacionárias? 

 

RESPOSTA: Consta do item VII. 19.7 do Projeto Básico e Executivo do edital. 

 

  

23-      Item 2.1 e 2.2 da CLÁUSULA DÉCIMA QINTA – DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL 

APÓS A CONTRATAÇÃO, da Minuta do contrato – ANEXO 20: 

 

Pergunta: Os referidos itens exigem que a ficha técnica de distribuição de equipamento de 

proteção individual de todos os empregados e  o Registro da equipe do SESMT, sejam 

apresentados em até 20 dias contados da “Ordem de Serviço Inicial”. Este prazo não está 

equivocado, uma vez que o prazo para iniciar os serviços é em ate 30 dias corridos da “Ordem 

de Serviço” ( CLÁUSULA QUARTA – item 1 da Minuta do Contrato) e que com 20 dias ainda 

não se efetuou todas as contratações? 

 

RESPOSTA: Não. 
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