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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 UP Serviços EireIi-EPP, solicitou esclarecimentos acerca do edital do pregão em 

epígrafe: 

 

1 - Atualmente qual empresa presta os serviços? 

R: Não há previsão legal quanto a obrigatoriedade da Autarquia em responder esta 

questão. 

 

2 - Qual valor estimado 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.  

3 - Considerando a situação econômica atual pergunta-se: os pagamentos são feitos em 
dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? 
R: Conforme estabelecido no item 6.8, Anexo VI (Termo de Referência) do Edital, que diz: 

"Efetuar o pagamento no mês subsequente referente à prestação dos serviços;", os 

pagamentos das faturas são efetuados dentro do prazo informado, SEM ATRASOS!  
 

4 - Quais os percentuais e valores da planilha podem ser alterados pela licitante? 

R: Dos percentuais fixos, NENHUM. 

5 - No item 2.3 do edital informa que a empresa deve apresentar o Atestado de Visita ao 

local onde serão executados os serviços, expedido pela TRANSCON e no item 26.1 

informa que a visita técnica e facultativa, Perounta se: A visita técnica é obri o atória ou 

facultativa? 

R: Prevalece o item 26.1 do edital, É FACULTATIVA A VISTA TÉCNICA. 

6- Considerando que na Súmula 448 do TST dita que a higienização de instalações 

sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, 
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enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e que no Termo de 

Referência no item 4.2.2 na planilha informa a limpeza de banheiros e retirada de lixo, 

pergunta se: Devemos cotar insalubridade para todos os serventes? 

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” 
 

6.1- Ou quantos serventes farão a limpeza dessa área? 

R: NENHUMA.  

7- Devemos fornecer algum equipamento, ferramenta ou material? Caso a resposta seja 
afirmativa favor informar quais, a quantidade e a preciosidade? 

R: SIM. Conforme estabelecido no item 8 do Anexo VI (Termo de Referência) do Edital, 
que diz: 

 
"8) UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1)                 Os utensílios compreendem: 
8.1.1) Escadas, andaimes, carrinhos, carrinho de mão, ferramentas; 
8.1.2) Máquinas como: compressores para jato d’água, aspiradores de pó, enceradeira, 
cortador de grama, desentupidores de esgoto, mangueira, etc; 
8.1.3) Equipamentos de proteção individual – EPI’s; 
8.1.4) Demais equipamentos necessários à execução dos serviços de zeladoria e 
manutenção predial; 
8.2)           A empresa poderá sugerir outras máquinas, equipamentos, ferramentas, 
utensílios e materiais de limpeza, inclusive acessórios, visando propiciar ganho de 
produtividade, que deverão ser aprovados pela TransCon." 
 
Devo ressaltar que continuamente utilizamos ferramentas para reparos elétricos e 
hidráulicos executados pelo Zelador. Quando houver demanda de substituição de 
lâmpadas dos prédios da sede da TransCon, por exemplo, onde essas estão instaladas a 
uma altura superior a 08(oito) metros, cuja troca poderá ser realizada pelo Zelador 
atendendo as normas técnicas de segurança do trabalho e EPI's necessários, é solicitado 
andaime. E quando houver demanda para podas de gramas e matos, solicitamos a 
roçadeira mecânica com combustível e EPI's necessários. São os mais utilizados, não 
dispensando a possibilidade de outros equipamentos caso seja necessário. Nenhum 
material para realização da conservação e higienização predial, exceto para limpeza dos 
vidros externos e inseticidas para combate a pragas, larvicidas, etc.  
 

8- Sobre os postos 12>06 pergunta se: Devemos cotar intervalo intra jornada? 
 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 
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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. 

8.1- Quantos feriados devemos considerar? 

R: Àqueles previstos no calendário oficial do município de Contagem publicado no DOC - 

Diário Oficial de Contagem, Edição nº. 4122 de 07 de junho de 2017 (pág.2).  

8.2- Para cálculo do valor hora dos postos 12x36h devemos usar o divisor de 220 ou de 

210? 

 R: 220h. 

9- Devemos fornecer relógio de ponto biométrico? Se sim quantos? 

R:  NÃO. Frequência registrada em folha de ponto em papel simples. 

10- Os documentos a serem apresentados junto da nota fiscal ou por solicitação da 
Contratante poderão ser apresentados em formato digital ou obrigatoriamente devem ser 
impressos? 
 R: Fica facultada a empresa a forma de envio, contando que atenda o estabelecido no 
item 5.1) 37 Anexo VI (Termo de Referência) do Edital. 

11- O preposto poderá ser um dos empregados? Caso a resposta não seja afirmativa favor 
informar se o preposto deverá ficar em um dos locais de prestação dos serviços durante 
todo o horário de trabalho ou ir ao local apenas quando necessário elou solicitado? 

R: NÃO. O Preposto poderá comparecer a sede da TransCon esporadicamente ou sob      
demanda relacionada a execução da gestão do contrato.  

 

    Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira 

    Pregoeira 


