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OFÍCIO Nº 03/2018 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  2018/006 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MONITORAMENTO DE 

OCORRÊNCIAS DE LIMPEZA URBANA, POR MEIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS E TRANSMISSÃO DE DADOS 

GEORREFERENCIADOS. ESSES REGISTROS DEVERÃO OCORRER ONLINE E VIA INTERNET, PARA USUÁRIOS 

DENTRO DA ESTRUTURA DA SLU, GERÊNCIAS REGIONAIS DE LIMPEZA URBANA, OU OUTRAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DA PBH. OS REGISTROS DEVERÃO SER VISUALIZADOS E CONSULTADOS EM 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS TAIS COMO COMPUTADORES, TABLETS, SMARTPHONES, NOTEBOOKS. ESTÁ 

INCLUÍDA TAMBÉM A CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE, QUE PERMITA O REGISTRO E 

VISUALIZAÇÃO DAS FOTOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 937, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-140.828/16-64 
 
---------------------------------------------------------------- 
À TGV TECNOLOGIA LTDA, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

ENVIADO EM 21 DE MAIO DE 2018 VIA INTERNET POR MEIO DO ENDEREÇO 

HTTP://LICITACOES.CAIXA.GOV.BR. 

 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico n°2018/006, referente à contratação de empresa para prestação de serviços 

para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por meio de registros fotográficos e 

transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer online e via internet, 

para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras 

unidades administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em 

equipamentos diversos tais como computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída 

também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o registro e visualização das fotos 

no sistema de monitoramento, vem, em relação ao pedido de esclarecimento enviado em 21 de 

Maio de 2018 via INTERNET por meio do endereço http://licitacoes.caixa.gov.br, apresentar as 

seguintes respostas: 
 

Pedido de esclarecimento enviado em 21 de Maio de 2018: 

Em análise ao edital, gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao item 11 – DA 

PROPOSTA COMERCIAL. 
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a) A Proposta Comercial Inicial deve ser anexada eletronicamente antes da etapa de Lances, a 

mesma deverá ser identificada? 

Resposta: Não existe, no item 11 do Edital - DA PROPOSTA COMERCIAL, a 
exigência de identificação da licitante, assim como não há proibição. Em outras 
palavras, diferente do item 14.3. do Edital (Proposta Ajustada Impressa), não há, 
no item 11 do Edital, modelo específico de Proposta Comercial Inicial, devendo ser 
observadas apenas as exigências contidas no referido item 11 do Edital: 
 
11 – DA PROPOSTA COMERCIAL:  
 
11.1 -A Proposta Comercial deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora 
indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção 
“Acesso ao Sistema” �botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 
�escolher “Encaminhar/Alterar Propostas” � selecionar o certame desejado 
� clicar na Atividade “Envio de Proposta” � selecione o item desejado � digite 
o valor proposto � anexe a Proposta Comercial � clique no botão “Enviar 
Proposta” .  
 
11.1.1. A Proposta Comercial inicial a ser anexada deverá conter o valor global. 
Os valores unitários serão exigidos apenas na Proposta Ajustada Impressa, nos 
termos dos itens 13 e 14 e Anexo I-Edital.  
 
11.1.2. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão.  
 
11.2. A Proposta Comercial com o preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo 
único, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods.  
 
11.3. A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da 
Proposta Comercial e deve corresponder ao seu respectivo VALOR GLOBAL, com 
duas casas decimais após a vírgula.  
 
11.4. O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente 
apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por 
meio do endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada” 
� “Acesso ao Sistema” � “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 
� efetuar login � escolher “Encaminhar/Alterar Proposta” � excluir a proposta 
anterior clicando no ícone “X” � inserir a nova proposta.  
 
11.4.1. Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do 
arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser 
novamente digitada, conforme item 11.3. 
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b) Entende-se como Proposta Comercial Inicial o modelo do Anexo I do Edital, constando o valor 

unitário e global de cada item? 

Resposta: Entendimento incorreto. Conforme discorrido na resposta acima:  
 
11.1.1. A Proposta Comercial inicial a ser anexada deverá conter o valor global. 
Os valores unitários serão exigidos apenas na Proposta Ajustada Impressa, nos 
termos dos itens 13 e 14 e Anexo I-Edital.  

 
 
 
 

 
 

 

 

Belo Horizonte - MG, 23 de maio de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


