
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 03 – P.E. N°009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA 
SOCIAL, CAPACITADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E 
ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS NAS 
COOPERATIVAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
DE BELO HORIZONTE, NO ÂMBITO DA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE 
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA MUNICIPAL, CONFORME 
DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO 
EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS APÊNDICES, EM 
ESPECIAL O DOCUMENTO “ORIENTAÇÕES TÉCNICAS” – APÊNDICE I. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.054.880/21-03 

---------------------------------------------------------------- 
À SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 11 DE 

FEVEREIRO DE 2022. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°009/2021, referente à contratação de empresa 
prestadora de serviços na área social, capacitada para a implementação das ações e 
atividades do projeto de trabalho social – PTS nas cooperativas integrantes do programa 
de coleta seletiva de belo horizonte, no âmbito da ampliação do programa de coleta 
seletiva solidária municipal, vem, em relação ao e-mail enviado em 11 de fevereiro de 
2022, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 

Pedido de esclarecimento enviado em 11 de fevereiro de 2022: 

 
1. “Planilhas orçamentária 
Verifiquei que as planilhas foram feitas com o valor de março de 2021. 
Cotanto alguns itens no mercado verificamos 
quilo de pão de queijo-  
planilha R$ 15,00 
Cotação na padaria 34,00/37,00 
Refrigerante R$ 4,49 
cotação atual R$ 7,00/R$10,00 
Gasolina R$ 4,68 
Cotação atual R$ 6,68 a  R$7,29 
Carro popular  cotação R$ 1.611,00 
Mercado: R$1.950,00 a R$2.300,00 
Portanto, o orçamento para o edital está aquém das demandas solicitadas pelo projeto, 
O edital reza que os valores serão reajustados após 12 meses , com a data explícita da 
planilha, Mesmo sofrendo esse reajuste com atualização da planilha em 12 meses, o 
mesmo não atende às demandas de custo atual, devido a alta constante da inflação 
Portanto, o orçamento para o edital está aquém das demandas solicitadas pelo projeto, 
Solicito, por gentileza, revisão das planilhas,” 
 
Resposta: Segue resposta formalizada pela Gerência de Educação para a Limpeza 
Urbana (GEELU/SLU), gerência demandante do certame in situ (documento constante 
nos autos): 



 

“Cumpre-nos destacar que as disposições contidas no Edital de Pregão Eletrônico 
n°009/2021 e em seus anexos foram elaboradas em observância ao disposto na 
legislação vigente, respeitando o equilíbrio econômico e o interesse público, não 
havendo necessidade de revisão da PLANILHA DE ORÇAMENTO. 

O Edital de Pregão eletrônico Nº 009/2021, em seu item 14, emprega critério de reajuste 
integralmente aderente ao disposto nas Leis nºs 8.666/1993 e 10.192/2001, inclusive 
optando pela data do orçamento como marco inicial para efeito de reajustamento: 

“14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da 
data de referência da PLANILHA DE ORÇAMENTO de acordo com o disposto 
no §1º, do art. 2º, combinado com o §1º, do art. 3º, ambos da Lei 10.192/2001, 
devendo os reajustes seguintes obedecer à mesma periodicidade anual, tendo 
como referência sempre o mesmo mês-base, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 

onde:  

R é o valor do reajustamento;  

Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados:  

Ii é o índice de preço referente ao mês do reajuste; e 

Io é o índice de preço referente ao mês de elaboração da PLANILHA DE 
ORÇAMENTO (mês/ano). 

14.2. O índice de preço será calculado por meio do índice de preços da Coluna 39 
– Consultoria, publicado pela Revista "Conjuntura Econômica" do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.” 

 
 

Belo Horizonte - MG, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


