QUESTIONAMENTO EDITAL SLU 01/2020 - Vital Engenharia Ambiental

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:
Para fins de elaboração da proposta de preço e futuras medições, entendemos que o
horário de início e término dos turnos efetivos de trabalho deverão ser contados a
partir da base operacional (garagem) da futura contratada. Está correto nosso
entendimento?
RESPOSTA:
Em regra, a empresa iniciará a atividade na garagem e finalizará a jornada no local da
atividade do serviço, conforme cláusula 26°, parágrafo único, da CCT SINDEAC 2019,
para a maior parte dos itens do contrato. Para as URPV’s, a jornada terá início e término
na própria URPV respectiva. De todo modo, a execução das atividades diárias parte da
emissão das ordens de serviço que respeita o quantitativo de horas/homens contempladas
no edital/projeto básico e executivo.
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