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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS Nº 02/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 07/2021, 

instaurado na modalidade pregão presencial nº 07/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de mão de obra (Auxiliares Serviços Gerais, Ascensoristas, 

Copeira, Garçom, Vigias e Zelador), torna público aos interessados as respostas aos 

questionamentos formulados, valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: A garantia deverá estar no envelope de habilitação ou somente depois de 

declarado vencedor? 

 

Resposta. A comprovação da garantia da proposta comercial deverá estar inserida junto com 

os documentos de habilitação, no respectivo envelope (nº 2). 

 

2. Pergunta: Na Respostas aos Questionamentos nº 01/2021, o item sobre garantia-contratual 

esta comissão respondeu que apenas caberá a apresentação de garantia de proposta por meio de 

caução, entretanto esta resposta é totalmente contrária do que se pede no edital, pois o mesmo 

solicita da seguinte forma: “1.4 – comprovação da Qualificação Econômica Financeira” (...). 

Na verdade o art. 56 prevê a garantia de contratação e não garantia de proposta, haja vista que 

garantia de proposta não tem embasamento legal, então o mínimo que a comissão deveria fazer 

seria liberar ao menos qualquer uma das modalidades, pois o princípio do pregão é abranger a 

competitividade e não restringir. 

 

Resposta. Inicialmente cabe registrar que nas “Respostas aos Questionamentos nº 01/2021” 

inexiste qualquer menção de que a garantia da proposta somente será aceita se for apresentada 

na modalidade “caução”. A redação do subitem 1.4, que trata da qualificação econômica 

financeira, não deixa nenhuma dúvida que a modalidade da garantia da proposta é de livre 

escola da licitante, nos termos do art. 56. 

 

Ademais, a exigência tanto a garantia da proposta quanto a garantia contratual encontram 

respaldo na Lei Geral das Licitações (8.666, de 1993), respectivamente no art. 31, inciso III e 

no art. 56, § 2º. Portanto, legal a exigência. 

 

3. Pergunta: Com relação aos insumos e utensílios para o uso de garçom e das copeiras, eles 

serão fornecidos pela Câmara Municipal? 

 

Resposta. Sim. Todos os insumos e utensílios serão fornecidos pela Câmara Municipal. 
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4. Pergunta: Haverá limpeza de vidros, limpeza de caixa d´água, jardinagem e dedetização?  

 

Resposta. Não. O objeto deste certame não abrange a execução dos serviços ora citados. 

 

5. Pergunta: A licitante que utilizar a convenção coletiva pertinente a sua filiação sindical será 

desclassificada? 

 

Resposta. Como é sabido, o enquadramento sindical da empresa é feito através de sua 

atividade preponderante e não pela filiação sindical. Portanto, a licitante deverá obedecer a 

convenção coletiva de sua atividade preponderante, salvo as categorias diferenciadas. 

 

6. Pergunta: A resposta da pergunta 01 do documento denominado “Respostas a 

Questionamentos nº 01/21”, diz que o valor estimado para contratação, para um período de 12 

(doze) meses é R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), ficando confuso com o valor 

especificado na dotação orçamentária no item 18.1 que especifica R$ 900.000,00 (novecentos 

mil reais). Qual o valor deve ser considerado? 

 

Resposta. Deve ser considerado o valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). A 

dotação orçamentária são valores monetários autorizados, consignados na Lei Orçamentária 

Anual (LOA) destinada ao atendimento de uma determinada despesas. Em outras palavras é a 

“programação de gastos”. 

 

7. Pergunta: O intervalo intrajornada dos vigias deverá ser indenizado ou os vigias irão gozar o 

intervalo, sendo que, se for gozar o intervalo o posto ficará descoberto? 

 

Resposta. Os vigias, tanto diurno quanto noturno, irão gozar o intervalo, sendo que 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. 

 

8. Pergunta: Deverá ou não ser cotado o adicional de insalubridade para as faxineiras devido a 

limpeza dos banheiros sendo o item 14 das informações complementares diz que diariamente 

transita na sede da câmara 200 pessoas fora o público externo e no item 21 diz que o número 

de usuários por dia não pode extrapolar 99 pessoas, quais das informações deve ser 

consideradas? 

 

Resposta. O número de pessoas que transitam nesta sede (200) não induz necessariamente que 

utilizarão as dependências sanitárias ao mesmo tempo. Ademais, esta Casa Legislativa possui 

banheiros exclusivos nos gabinetes dos vereadores, presidência, TV Câmara. Contudo, se no 

decorrer da execução contratual ficar constatado a obrigatoriedade de pagar o adicional de 

insalubridade, mediante laudo técnico, este valor será repassado para a contratada. 
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9. Pergunta: A comprovação da capacidade técnica operacional das licitantes deve limitar-se 

simultaneamente a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado 

conforme jurisprudência? Então perguntamos: poderá a proponente apresentar um único 

atestado comprovando os sete postos da função de maior relevância (limpeza) ou deverá ser 

apresentado atestado para cada função a ser contratada, sendo ASG, vigia, ascensorista, 

copeiro, garçom? 

 

Resposta. Poderá a licitante apresentar um único atestado, independente dos postos, desde que 

no mínimo 7, pois a parcela de maior relevância, no objeto licitado, é a prestação de serviços. 

Vale lembrar que será admitido o somatório de atestados. 

 

10. Pergunta: Será aceito para participação da licitação a carta fiança, como garantia da 

proposta? 

 

Resposta. A escolha da modalidade da garantia da proposta é opcional da licitante, nos termos 

do art. 56 da Lei Geral das licitações. 

 

11. Pergunta: Em relação ao PE 01/2021 tenho uma dúvida em relação ao item 1.3 – 

Comprovação de Qualificação Técnica – Documento 01: “... comprovar, no mínimo a 

prestação de serviços em 7 postos de trabalho ...”. Considere-se “7 postos de trabalho”: a) 7 

colaboradores em diversos locais de trabalho, ou b) 7 locais de trabalho com qualquer número 

de colaboradores. 

 

Resposta. Vide resposta ao item 9 deste instrumento. 

 

12. Pergunta: A empresa que hoje presta serviços de vigia/porteiro com 14 colaboradores, terá 

seu atestado validado para habilitação? 

 

Resposta. A licitante deverá apresentar o atestado de capacidade técnica nos termos do edital e 

das respostas acima. A pregoeira não pode fazer pré-julgamento da fase de habilitação. 

 

13. Pergunta: A garantia a ser depositada poderá ser substituída por Seguro Fiança? 

 

Resposta. É opção da licitante a escolha da modalidade constante no art. 56 da Lei Geral das 

Licitações. 

 

14. Pergunta: Os postos de vigia (diurno e noturno 12 x 36) estabelece apenas um diurno e dois 

noturnos .... e as outras três escalas? 
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Resposta. Será para o revezamento. 

 

15. Pergunta: Deverá considerar insalubridade para todos os postos de auxiliares de serviços 

gerais. 

 

Resposta. Vide resposta ao item 8 deste instrumento. 

 

Na oportunidade, rogo as empresas interessadas a leitura atenta ao edital e 

sobretudo ao termo de referência. 

 

Sete Lagoas, 09 de março de 2021. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


