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RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS Nº 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 03/2021, 

instaurado na modalidade pregão presencial nº 03/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestar serviços de conservação e limpeza predial com locação de mão de mão, torna público aos 

interessados as respostas aos questionamentos formulados, valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: Atualmente há empresa prestando esse serviço? Qual é a empresa? 

Resposta. Sim, há empresa prestando esse serviço. Trata-se de Sindicon Administração de Serviços e 

Asseio Ltda. 

 

2. Pergunta: Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos são feitos 

em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? 

 

Resposta. Sim, os pagamentos são realizados no prazo determinado no edital. 

 

3. Pergunta: No envelope de proposta deverá ser apresentada planilha de composição de preços com o 

detalhamento de todos os custos, como salários, encargos, benefícios, insumos, lucro e tributos ou 

apenas o anexo V do edital? 

 

Resposta. Sim, a licitante deverá apresentar a planilha de composição de todos os preços, sob pena de 

desclassificação, não sendo suficiente somente a carta de apresentação da proposta. 

 

4. Pergunta: Devemos apresentar proposta para 12 meses (prazo de execução) ou para 13 meses (prazo 

de vigência)? 

 

Resposta. A licitante proponente deverá apresentar proposta para 12 meses de execução de serviços. O 

prazo de vigência não se confunde com prazo de execução. 

 

5. Pergunta: Considerando que em breve haverá registro de nova convenção de trabalho, pergunta-se: 

caso ela seja registrada antes da data da abertura da licitação ela deverá ser utilizada? Ou deverá ser 

utilizada a CCT de 2020 e o reequilíbrio/revisão/repactuação do contrato será concedido a vencedora? 

 

Resposta. Até a data da apresentação da proposta deverá ser utilizada a ultima Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria. Ocorrendo a homologação da Convenção para o próximo exercício, será 

concedido o equilíbrio econômico financeiro à futura contratada, de forma retroativa. 

 

6. Pergunta: O posto de zelador irá trabalhar de segunda a sexta ou em quais dias da semana? 

 

Resposta. O zelador deverá trabalhar de segunda a sexta feira 
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7. Pergunta: Qual será o horário de trabalho do zelador? 

 

Resposta. O horário de trabalho do zelador será de 7h às 16h:48min, não podendo extrapolar a jornada 

semanal máxima de 44 horas, salvo casos excepcionais. 

 

8. Pergunta: O número de vigias informado e de postos (devendo ser multiplicado por 2, ou seja, 6x2 = 

12 vigias) ou de profissionais (6 vigias)? 

 

Resposta O número de profissionais será de 6 vigias. 

 

9. Pergunta: Os vigias poderão realizar o horário de pelo menos uma hora para refeição e/ou descanso, 

permanecendo o posto vazio neste período? Ou será obrigatório a cotação de hora extra de intervalo? 

 

Resposta. O vigia diurno poderá realizar o horário de pelo menos uma hora para refeição e descanso, 

permanecendo o posto vazio neste período. O vigia noturno poderá utilizar uma hora para refeição e 

descanso intercalando entre eles, para que o posto não permaneça vazio. 

 

10. Pergunta: Qual o percentual de ISSQN a ser cotado? Favor informar qual o item/código da lista de 

serviços da legislação pertinente que foi considerada. 

 

Resposta. A licitante proponente deverá consultar o Código Tributário do Município de Sete Lagoas, 

Lei Complementar nº 74, de 27.12.2002. 

 

11. Pergunta: Qual o valor do vale transporte do município de Sete Lagoas? 

 

Resposta. A licitante proponente deverá consultar a concessionária de transporte público coletivo 

(Turi Sete Lagoas), telefone: (31) 2106-6614 // WhatsApp: 9.9898-0605 e a permissionária do 

transporte coletivo (Cooperselta): telefone: (31) 3771-7774. 

 

12. Pergunta: Devemos cotar adicional de insalubridade em grau máximo para os auxiliares de 

serviços gerais em razão da Súmula 448 do TST (limpeza de banheiro público ou de uso coletivo e de 

grande circulação) ou ainda por algum outro fator? 

 

Resposta. O adicional de insalubridade será devido se ficar comprovado que os colaboradores 

exercem função em atividade insalubre. 

 

13. Pergunta: O item 3 da página 9 do edital, cita que o julgamento será feito pelo menor preço global. 

Assim sendo, os lances e a proposta a serem efetuados deverão ser no valor global anual ou mensal? 

 

Resposta. Para facilitar a comunicação, os lances serão pelo valor mensal e concluído esta fase será 

multiplicado pelo número de meses, sendo declarado vencedor a licitante que apresentar o menor 

preço global. A proposta escrita deverá conter valor mensal e global. 
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14. Pergunta: Ao ler o termo de referência constante na página 20 do edital, entendemos que a licitação 

será para contratação dos seguintes quantitativos de colaboradores terceirizados, 9 auxiliares de 

serviços gerais, 2 ascensoristas, 3 copeiras, 1 garçom, 6 vigias e 1 zelador, totalizando assim 22 

colaboradores terceirizados. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta. Exceto a colaboradora “copeira”, que será uma, conforme errata já disponibilizada no site 

oficial e constante no edital alterado, os demais quantitativos estão corretos, totalizando, portanto, 20 

(vinte) colaboradores. 

 

15. Pergunta: Com relação aos materiais de limpeza, já está descrito na própria página 20 do edital que 

não haverá fornecimento por parte da empresa terceirizada. Entretanto, com relação aos equipamentos 

de limpeza, do tipo, vassouras, rodos, baldes, enceradeiras, lavadoras de piso, extensão elétrica, 

mangueira, aspiradores de pó e demais equipamentos voltados a limpeza das instalações, estes também 

serão fornecidos pela Câmara Municipal de Sete Lagoas ou pela empresa terceirizada contratada 

deverá fornecer? 

 

Resposta. No caso de equipamentos comuns, tais como, baldes, vassouras, mangueiras, carrinhos de 

limpeza, aspiradores de pó, rodos, serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Sete lagoas. Os 

equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza de vidro, caixa d´água, jardinagem, 

caixa de esgoto e dedetização serão de total responsabilidade da contratada. 

 

16. Pergunta: Com relação aos insumos e utensílios para o uso de garçom e das copeiras, tais como, 

xícaras, pires, pratos, talheres, toalhas, coadores, garrafas de café, açúcar/adoçante, pó de café, Chá, 

bandejas e demais equipamentos e insumos voltados a produção/preparo dos mesmos serão todos estes 

fornecidos pela Câmara Municipal de Sete Lagoas? 

 

Resposta. Sim, todos esses utensílios serão fornecidos pela Câmara Municipal de Sete Lagoas. 

 

17. Pergunta: Na página 20 do edital, no termo de referência, consta a informação de que o zelador irá 

exercer pequenos reparos hidráulicos e elétricos. Assim, devendo a estas atividades deveremos 

considerar na proposta de preços o pagamento adicional de insalubridade e periculosidade?  

 

Resposta. A proposta comercial deverá conter todos os benefícios trabalhistas constantes na CLT e 

nas Normas Regulamentadoras (as NR´s), sendo que os respectivos adicionais deverão ser pagos na 

hipótese do colaborador laborar em atividade insalubre ou perigosa. 

 

18. Pergunta: Com relação aos serviços de auxiliares de serviços gerais, a Convenção Coletiva de 

Trabalho que rege esta categoria e que abrange a cidade de Sete Lagoas/MG, em sua Cláusula 10ª 

dispõe que deverá ser pago de forma obrigatória adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 

40% aos colaboradores da limpeza que executem a limpeza de banheiros de grande circulação. A 

própria CCT nesta mesma cláusula 10ª informa que é considerado de grande circulação os banheiros 

com utilização efetiva acima de 99 pessoas. Assim, considerando esses detalhes lhes perguntamos: 
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Atualmente quantos servidores, terceirizados e vereadores trabalham na Câmara Municipal de Sete 

Lagoas? O quantitativo de servidores, terceirizados e vereadores acima de 99 pessoas? 

 

Resposta. Diariamente transitam na sede deste Poder Legislativo 200 pessoas (Vereadores, 

Terceirizados e Servidores), fora o público externo. 

 

19. Pergunta: Tendo em vista que a última Convenção Coletiva de Trabalho registrada e homologada 

pelo Ministério do Trabalho é a do ano de 2020, Quando houver homologação de nova Convenção 

Coletiva de Trabalho, ou seja com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021, a Câmara Municipal irá 

reajustar o valor do contrato, considerando o salários e benefícios no mesmo percentual previsto na 

Convenção e retroativo a data base da CCT da categoria? 

 

Resposta. Até a data da apresentação da proposta deverá ser utilizada a última Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria. Ocorrendo a homologação da Convenção para o próximo exercício, será 

concedido o equilíbrio econômico financeiro à futura contratada, de forma retroativa. 

 

20. Pergunta: A empresa contratada ao solicitar a repactuação demonstrando as alterações de salários e 

benefícios conforme a CCT a mesma terá direito a repactuação dos valores de forma retroativa a data 

base da nova CCT de trabalho? 

 

Resposta. Veja resposta anterior. 

 

21. Pergunta: Tendo em vista que o § 5º, letra “c” do item VI do art. 18 da Lei Complementar nº 

123/2006 permite que as empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional executem 

as atividades de limpeza e conservação, lhes perguntamos o seguinte: Considerando que nesta 

contratação, ou seja, neste pregão específico em que pese o objeto do respectivo processo licitatório e 

objeto contratual seja de limpeza e conservação, verificamos que o termo de referência existem outras 

funções e cargos a serem contratados que não são voltados de forma específica a execução das tarefas 

de limpeza e conservação, como por exemplo as funções de ascensoristas, copeiras, garçom, vigias e 

zelador. Assim, em que pese o objeto ser de “limpeza e conservação”, gostaríamos de saber se as 

empresas que atualmente são optantes pelo Regime de Tributação do Simples Nacional poderão 

manter-se enquadradas no Simples Nacional, ou se vencedoras neste pregão terão de ser 

desenquadradas desse regime de tributação do Simples Nacional? 

 

Respostas. A Lei Complementar nº 123, de 2006, institui o Estatuto das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, sendo estas empresas beneficiadas pelo Simples Nacional, desde que não incorram em 

nenhuma das vedações da referida lei. Para o enquadramento nesta categoria deverá a empresa 

observar o comando do art. 3º, incisos I e II.  

 

Contudo, não gozará a empresa dos benefícios concedidos pela lei em comento aquelas que no ano-

calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do art. 3º, quando então ficará 

excluída desta categoria, passando a não gozar de seus benefícios. 
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Nos termos do art. 3º, § 3º desta lei complementar o enquadramento do empresário ou da sociedade 

simples ou empresário como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu 

desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por 

elas anteriormente firmado. 

 

Por fim, licitante proponente deverá observar o comando do art. 3º e todos os seus parágrafos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

 

22. Pergunta: Caso a empresa vencedora deste processo licitatório seja optante pelo regime de 

tributação Simples Nacional, esta Câmara Municipal exigirá ou determinará que a empresa realiza o 

desenquadramento do Simples Nacional? 

 

Resposta. É de inteira responsabilidade da licitante proponente a observância ao comando da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não cabendo a este Poder Legislativo interferir nesta condição. 

 

23. Pergunta: As empresas optantes pelo regime tributário do Simples Nacional, poderão usufruir deste 

tratamento diferenciado em suas propostas de preços? 

 

Resposta. Veja item 3 da Seção II do edital regente do certame. 

 

24. Pergunta: Existe Convenção Coletiva de Trabalho firmado pelo SEAC para a cidade de Sete 

Lagoas, MG002105/20-14/07/20. A Câmara irá aceitar outra CCT diferente da especificada? 

 

Resposta. A Convenção Coletiva de Trabalho, aplicada no município de Sete Lagoas é a do Sindicato 

dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Sete Lagoas – SINDESETH. 

 

25. Pergunta: Identificar, se for o caso, todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 

propriedade, tais como, aspirador de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de 

lixo, escadas, etc..., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Câmara 

Municipal de Sete Lagoas. 

 

Resposta. No caso de equipamentos comuns, tais como, baldes, vassouras, mangueiras, carrinhos de 

limpeza, aspiradores de pó, rodos, serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Sete lagoas e 

estarão devidamente identificados. 

 

26. Pergunta: Os equipamentos deverão ser fornecidos pelos licitantes? 

 

Resposta. Os equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza de vidro, caixa 

d´água, jardinagem, caixa de esgoto e dedetização serão de total responsabilidade da contratada. 

 

27. Pergunta: A procuração ou credenciamento terão que ter firma reconhecida? O reconhecimento de 

firma pode ser substituído por assinatura eletrônica do representante legal mediante documentos 

comprobatórios? 
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Resposta. Será admitido assinatura eletrônica nos termos da legislação vigente. Se referidos 

documentos não forem assinados eletronicamente deverá ter firma reconhecida por cartório, nos 

termos do item 1.1, Seção V do edital. 

 

28. Pergunta: Se após assinatura do contrato for comprovado, por meio de laudos técnicos, a existência 

de periculosidade ou insalubridade para cargos indicados no edital, será feito termo aditivo com a 

inclusão de pagamento nos percentuais apontados? 

 

Resposta. Sim, desde que a função exija o pagamento dos respectivos adicionais, apurados através do 

competente laudo técnico. 

 

29. Pergunta: A Súmula 448do TST determina que os colaboradores que realizam limpeza em 

banheiros públicos, assim determinados aqueles com um número de usuários superior a 99 pessoas por 

dia, recebam adicional de insalubridade. Qual é o número de funcionários que executarão limpeza em 

banheiros com estas características? 

 

Resposta. A limpeza dos banheiros será executada pelas 9 auxiliares de serviços gerais que estiverem 

nos respectivos andares, sendo certo que o número de usuários por dia não extrapola 99, uma vez que 

que esta Casa Legislativa possui 6 (seis) banheiros de uso comum, sendo 3 masculino e 3 feminino; 17 

(dezessete) banheiros exclusivo em para vereadores (um em cada gabinete); 1 (um) banheiro exclusivo 

para servidores da TV Câmara e 2 (dois) banheiros no plenário, sendo um masculino e um feminino. 

 

30. Pergunta: O preposto deverá permanecer no local de prestação de serviços durante todo o horário 

de prestação dos mesmos ou comparecer para vistorias periódicas ou quando acionado pela Câmara 

Municipal? O preposto poderá ser (???) 

 

Resposta. O preposto da contratada deverá comparecer no mínimo uma vez no mês para visitas. 

 

31. Pergunta: Os profissionais com jornada de 44 horas semanais prestarão serviços aos sábados? 

 

Resposta. Os profissionais não prestarão serviços aos sábados. 

 

32. Pergunta: Os profissionais que têm escala de 12 por 36 terão direito a intervalo para refeição? 

Durante o período do almoço/janta os pontos ficarão descobertos, ou seja, “vazios”? 

 

Resposta. O profissional diurno poderá realizar o horário de pelo menos uma hora para refeição e 

descanso, permanecendo o posto vazio neste período. O profissional noturno poderá utilizar uma hora 

para refeição e descanso intercalando entre eles, para que o posto não permaneça vazio. 

 

33. Pergunta: Todos os profissionais em escala de 44 horas semanais poderão realizar intervalo para 

refeição? Durante o período do almoço/janta os pontos ficarão descobertos, ou seja, “vazios”? 

 

Resposta. Vide resposta ao item 32. 
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34. Pergunta: Qual o horário de prestação de serviços dos trabalhadores? Haverá prestação de serviço 

entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte?  

 

Resposta. * Auxiliares Serviços Gerais, copeira e zelador, de 2ª a 6ª feira das 7h:00min às 16h:48min; 

* Garçom, de 2ª a 6ª feira das 8h:00min às 17h:00min; * Ascensoristas, de 2ª a 6ª feira das 7h:00min 

às 13h:00min e das 13h:00min às 19h:00min e * Vigias Noturno, de 19h:00min às 7h:00min 

 

35. Pergunta: Na prestação de serviço de locação de mão de obra o evento de maior relevância na 

alteração do custo da prestação de serviço são os reajustes salariais e de benefícios determinados pelos 

sindicatos das categorias. Os índices de reajustes dependem de negociação entre sindicato patronal e 

profissional, não sendo possível prevê-los antecipadamente. O reajuste salarial da categoria tem como 

data base janeiro. Diante disso questionamos: será concedido reequilíbrio econômico do contrato 

quando a homologação de nova CCT retroagindo a 1º de janeiro do ano da homologação da mesma? 

 

Resposta. Sim, será concedido equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma retroativa. 

 

36. Pergunta: Deverá ser fornecido material e equipamento para execução dos serviços? Em caso 

afirmativo existe uma lista de materiais e equipamentos a ser fornecida? 

 

Resposta. Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços serão fornecidos pela Câmara 

Municipal, assim como os equipamentos considerados comuns (resposta item 25). Os equipamentos 

especiais deverão ser fornecidos pela contratada (resposta item 26). 

 

37. Pergunta: No edital não é exigido a apresentação das planilhas de composição de custo, como será 

feita a análise da composição de custos, bem como a conferência de exequibilidade de proposta? 

 

Resposta. A licitante deverá apresentar a planilha de composição de todos os preços, sob pena de 

desclassificação caso não apresente, não sendo suficiente somente a carta de apresentação da proposta. 

Qualquer manifestação de inexequibilidade da proposta será concedida a licitante proponente a 

oportunidade para fazer a necessária prova de sua exequibilidade. 

 

38. Pergunta: O edital não prevê a comprovação de qualificação técnica conforme previsto nas leis 

pertinentes ao pregão. Diante disso questionamos se não será realmente exigido a comprovação de 

capacidade técnica do licitante? 

 

Resposta. A lei regente do pregão nº 10.520, de 2002 e a Lei Geral das Licitações nº 8.666, de 1993, 

aplicada de forma subsidiária a esta modalidade, somente limita os documentos a serem exigidos, 

porém, não obriga a sua exigência. O serviço ora contratado é considerado pela lei regente como 

“serviço comum”, não sendo exigido, portanto, a comprovação da capacidade técnica. 

 

O cumprimento das obrigações contratuais será acompanhado de perto pelo preposto da Câmara 

Municipal e a não observância implicará na aplicação das penalidades constantes no edital e no futuro 

contrato administrativo. 
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39. Pergunta: A legislação prevê que empresas optantes pelo Simples Nacional não pode executar 

serviços de locação de mão de obra como recepção, portaria, etc..., sendo exigido a empresa solicitante 

o seu desenquadramento em até 60 dias de início da prestação dos serviços, sendo que o uso dos 

benefícios dos simples nacional não pode ser usados uma vez que torna a proposta inexequível. Como 

será verificado pela Câmara Municipal de Sete Lagoas que o licitante não utilizou os benefícios da lei 

para composição da proposta. 

 

Resposta. É de inteira responsabilidade da licitante proponente o cumprimento da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. Assim, os casos em que a licitante não poderá ser beneficiada pela referida lei estão 

elencados no § 4º do art. 3º. Ocorrendo o desenquadramento da categoria de microempresa e empresa 

de pequeno porte, por conseguinte a perda do benefício tributário - Simples Nacional -, não será 

concedido equilíbrio econômico financeiro á licitante em razão desse desenquadramento, devendo ela 

manter firme sua proposta comercial, sob de rescisão contratual e aplicação das penas da lei. 

 

Sete Lagoas, 4ª feira, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

EDIRLENE PEREIRA GONÇALVES FERNANDES 

Coordenadora de Serviços Gerais 

 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


