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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

conservação, higienização, limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais), Atendente, Copeiro, 

Encarregado, Portaria, Recepcionista, Supervisor Administrativo e manutenção predial 

(Zelador), a serem executados de forma contínua na sede da TransCon com fornecimento 

de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

Contagem, 02 de agosto de 2017. 

Senhores Licitantes, 

A empresa CAPE - INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, solicitou 

esclarecimentos acerca do edital do pregão em epígrafe: 

 

1- Conforme súmula 448, II do TST, “Os trabalhadores que manuseiam lixo e realizam a 

limpeza de banheiro público em ambientes de grande luxo de pessoas devem ser 

equiparados aos empregados que coletam resíduos urbanos”, nesse caso as empresas 

participantes do certame deverão cotar em sua proposta despesas com adicional de 

insalubridade em grau máximo (40%) para trabalhadores que efetuar limpeza de banheiro 

público, conforme defcisão do TST. Perguntamos: As licitantes deverão cotar em sua 

proposta de preços despesas com insalubridade grau máximo (40%)? Se sim, para quantos 

colaboradores? 

R.: Entendo não haver necessidade de cotar o pagamento de insalubridade, visto que o 

público externo tem acesso autorizado em apenas 2(dois) dos 15(quinze) banheiros instalados 

na sede da TransCon, e que a média diária de pessoas que utilizam esses 02(dois) banheiros 

não ultrapassam 10(dez) pessoas. A referência do Inciso II da Súmula 448 do TST é de 

sanitários de uso público coletivo de grande circulação, veja:  

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de 

grande circulação 

 

2- De acordo com o presente edital, nas atividades atribuídas aos postos de limpeza e 

Conservação. Perguntamos: Quem fornecerá os materiais de limpeza e higiene (sabão, 

cloro, papel higiênico e etc)?  

R.: Serão TODOS a cargo da Contratante - TransCon. 

 

 3- Os serviços de dedetização poderão ser subcontratados?  

R.: SIM, desde que AUTORIZADOS pela Contratante - TransCon, conforme previsto no item 

5.1)5 do Anexo VI (Termo de Referência) do Edital: 
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5.1)5.  Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, nem 

executar em associação com terceiros, sem autorização prévia da 

TransCon, por escrito, sob pena de rescisão contratual; 

 

 

4- Os serviços de dedetização serão executados anualmente (01 vez por ano)?  

R.: Conforme previsto no item 4.2.8) do Anexo VI (Termo de Referência) do Edital, 

especificamente no Item 8 do quadro de Atividades dos serviços de manutenção predial 

(Zelador), a periodicidade de dedetização de pragas, insetos e larvicidas nas instalações da 

sede da TransCon é mensal, podendo ser executado de forma preventiva ou corretiva, 

dependendo do que for detectado pelo Zelador. 

 

5- Quantas caixas d’água existem na unidade? Qual o volume em m3?  

R.: São ao todo 03(três) caixas d’água com capacidade de armazenamento de 1 m
3
 ou 1.000 

litros de água cada. 

 

6- Atualmente algum empregado da contratada recebe adicional ou periculosidade? Sim 

qual, para qual posto de serviço e qual percentual? 

R.: Não. Apenas adicional noturno aos porteiros que exercem atividades de 19h as 07h. 

 

7- No decorrer do conteúdo do presente edital, em alguns trechos cita o PAGAMENTO DE 

DIÁRIA. Perguntamos: O pagamento das diárias é referente a quais postos de trabalho? 

Quantas diárias serão pagas por mês? Qual o valor das diárias unitárias?  

R.: A previsão de pagamento de diárias está relacionada a possíveis cursos e/ou treinamentos 

de qualquer membro da equipe que por ventura vierem a ocorrer fora da cidade de 

Contagem/MG, cuja realização é sob demanda da Autarquia. Podemos citar como exemplo que 

nos últimos 05(cinco) anos não ocorreu nenhuma demanda neste sentido, mas não podemos 

deixar de prever essa possibilidade futura. 

 

8- Conforme item 24. “utensílios a serem utilizados para efetivação dos serviços”. A licitante 

deverá fornecer máquina de desentupimento de esgoto? Se sim, quem ira operacionalizar 

esse equipamento? 

R.: Sim, quando houver demanda neste sentido a empresa poderá subcontratar os serviços 

mediante prévia autorização da TransCon, conforme previsto no item 5.1)5 do Anexo VI (Termo 

de Referência) do edital. 

 

 

9- Conforme item 24. “utensílios a serem utilizados para efetivação dos serviços”. A licitante 

deverá fornecer andaimes? Se sim, quem ira operacionalizar esse equipamento? 

R.: Sim, quando houver demanda de substituição de lâmpadas, cuja troca poderá ser realizada 

pelo Zelador, atendendo as normas técnicas de segurança do trabalho e EPI’S necessários. 
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10- O contrato poderá ser repactuado, assim que homologada a CCT da categoria, ou seja, 

janeiro de 2018? 

R.: Sim, devidamente justificado e protocolado na TransCon. 

 

11- Porteiros 12x36 – 24 horas, edital prevê quantidade de 04. Perguntamos:  

a. Seriam 04 postos 24, no total de 16 funcionários? 

Ou 

b. Seriam 04 postos, com 1 funcionário por posto de 4 funcionários? 

R.: b. 04(quatro) postos com 1(um) funcionário por posto, totalizando 4(quatro) funcionários. 

 

12- Exceto os porteiros 12x36, atualmente os demais colaboradores tem trabalho em dias 

não úteis (domingo e feriados)? 

R.: Não. 

a. Como funciona a questão de banco de horas? Uma vez que, a presente CCT da categoria 

menciona COMPENSAÇÃO NA MESMA SEMANA. 

R.: Seguimos o que rege a CCT vigente, onde a compensação deverá ser realizada na mesma 

semana. 

 

13- Conforme conveção coletiva, os salários Recepcionista/Atendente são equivalentes a 

R$ 1.793,45. PERGUNTAMOS: Para o lote I e para o lote II os salários serão o mesmo, 

para recepcionista e atendente, conforme CCT? Ou existe uma bonificação extra para as 

atendentes? 

R.: Para ambos os cargos não existe nenhum tipo de bonificação extra, onde o pagamento dos 

salários deverá atender a CCT vigente. 

 

14- Conforme CCT/2017, PARÁGRAFO TERCEIRO “O piso salarial aplicado à função de 

RECEPCIONISTA/ATENDENTE corresponde a uma jornada DIÁRIA DE 40(quarenta) 

HORAS, ou 44(quarenta e quatro) horas SEMANAIS. Ou seja, conforme CCT 2017 – 

registrada no Ministério do trabalho e Emprego (MG000129/2017) para carga horária de 

200 (DUZENTAS) horas mensais, deve-se efetuar o pagamento integral do salário para 

a função de RECEPCIONISTA/ATENDENTE. Qual o entendimento da TRANCON? Como 

será avaliada essa questão na proposta de preços? 

R.: A carga horária mensal para ambos os cargos é de 40h/s e 200h/m. 

 

15- O presente edital prevê horário de almoço e intervalo de 15 minutos para os porteiros 

12x36. Perguntamos: Será necessária a cobertura desses funcionários nesses períodos 

(horário de almoço e intervalo)? Ou as licitantes devem prevê em sua proposta o pagamento 

da INTERJORNADA, conforme CLÁSULA TRIGÉSIMA OITAVA – JORNADA ESPECIAL, 

PARÁGRAFO SEGUNDO – “Na hipótese de não concessão pelo empregador do intervalo 

acima referido, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um 
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acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho”. 

R.: Conforme previsto no item 4.2.4. do Anexo VI (Termo de Referência) do Edital, 

especificamente no item 17 do quadro de tarefas do Encarregado, o mesmo poderá cobrir o 

horário de almoço dos Porteiros das segundas as sextas-feiras durante o expediente 

administrativo, ou seja, de 08h as 17h. Aos Sábados, Domingos, Feriados, Pontos Facultativos 

e após o horário de expediente administrativo, a empresa deverá prever o custo do pagamento 

da interjornada. 

 

16- Qual a estimativa de preço da licitação? 

R.: Para acessar essa informação, a empresa deverá enviar seu representante legal 

pessoalmente na sede da TransCon e procurar a Diretoria de Licitações, que demonstrará a 

estimativa nos autos do Processo Administrativo nº. 024/2017. 

 

17- Quais equipamentos serão necessários fornecer para o posto de COPEIRA? 

R.: Apenas 01(um) carrinho para levar as garrafas de chás e cafés. 

 

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira 

Diretoria de Suprimentos e Licitações 


