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Pregão Eletrônico n° 01/2022 

Processo n° 2428.01.0000120/2022-51 

 

Prezados (as), 

 

Diante do interesse na participação do pregão em referência, solicitamos os seguintes 

esclarecimentos: 

 

Pergunta 01:  Considerando o princípio da unicidade sindical previsto no artigo 8º inciso II da CR/88 

e artigos 516 e 581 da CLT. E ainda, considerando os acórdãos 369/2012 e 2101/2020, ambos do 

TCU, em que se estabelece que cabe à Administração Pública somente fiscalizar se a CCT adota 

pela empresa está sendo cumprida, pergunta-se: Será obrigatório a adoção de algum sindicato 

determinado, ou as licitantes poderão utilizar aquela que mais se assemelha a sua atividade 

preponderante (conforme preconiza os Acórdãos 2601/2020 e 719/2018 do TCU)? 

 

Pergunta 02: Sendo o sistema de automação parte integrante deste escopo, pergunta-se: 

Entendemos que não está incluída a aquisição/atualização de software, e caso seja necessário, será 

faturado à parte, sob demanda. Nosso entendimento está correto? 

 

Pergunta 03: Quanto aos serviços civis previstos no item 3.1 do Termo de Referência, pergunta-se:  

03.1: A limpeza de vidros da fachada e pergolado serão realizados pela própria equipe? 

03.2: Caso negativo, se for necessário subcontratar, a contratada será reembolsada? 

03.3: Caso afirmativo, que equipamentos serão necessários para a equipe realizar os serviços?  

03.4: Para fins de orçamento, quais as características da fachada de vidro e do pergolado? 

 



Pergunta 04: Quanto aos serviços hidráulicos previstos no item 3.1 do Termo de Referência, 

pergunta-se:  

04.1: A limpeza das caixas d’água e esgoto serão realizados pela própria equipe? 

04.2: Caso negativo, se for necessário subcontratar, a contratada será reembolsada? 

04.3: Caso afirmativo, gentileza informar quais as características da caixas d’água e do sistema de 

esgoto. 

 

Pergunta 05: Quanto aos serviços no sistema de automação previstos no item 3.1 do Termo de 

Referência, pergunta-se:  

05.1: A que visitas o item se refere? (Técnico de Automação? Fabricante?) 

05.2: Caso seja o fabricante, devemos considerar este valor no fixo ou será pago sob demanda?  

05.3: Caso seja um Técnico de Automação da Contratada, este valor deverá ser considerado no 

fixo?  

 

Pergunta 06: Quanto aos serviços no sistema de ar condicionado previstos no item 3.1 do Termo de 

Referência, pergunta-se:  

06.1: Quanto aos filtros dos fancoils e fancoletes, deverão estar no valor fixo ou serão reembolsados 

como peças? 

06.2: Para fins de orçamento, qual a característica destes filtros?  

06.3: Quanto ao tratamento químico da água: Será somente água gelada? A periodicidade é mensal? 

 

Pergunta 07: Quanto ao BDI a ser aplicado sobre a NF de fornecimento de peças, pergunta-se: 

Poderiam nos informar o BDI total a ser aplicado numa NF de uma empresa mineira, com ISS de 

5%, CPRB 4,5%, Lucro Presumido (3% + 0,65 de PIS/COFINS)?  

 

Pergunta 08: Gentileza explicar melhor como se dará na prática a vigência de 15 meses e a execução 

de 12 meses? (Necessário destacar que no modelo de proposta, o prazo considerado está de 15 

meses, e não de 12 meses, razão pela qual surgiu a dúvida) 

 



Pergunta 09: Quanto a equipe descrita no item 13.3.1 do TR, pergunta-se: 

09.1: Qual a qualificação mínima a ser exigida da equipe? 

09.2: O oficial líder deverá ser eletricista? 

09.3: Qual perfil técnico do “profissional de utilidades”? 

09.4: Qual turno de trabalho do Oficial Eletricista: diurno ou noturno? 

 

Pergunta 10: O seguro a que trata o item 15.1 do TR é o mesmo do item 19.1? Em caso negativo, 

gentileza explicar melhor o seguro do item 15.1  

 

Pergunta 11: Qual a capacidade em litros do tanque de diesel do gerador?  

 

Aguardamos retorno. 

 

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2022. 

 

Fernanda Nascimento 

Consultora em Licitações. 



As respostas são as que seguem: 
 
01 – Não há obrigatoriedade de adoção de sindicato específico. 
 
02, 03, 04 – Cabe à Contratada selecionar o melhor profissional para fazer as manutenções, 
podendo realiza-las com a equipe alocada no ativo ou com equipe terceirizada, desde que haja 
competência técnica para tanto. Nenhum custo com mão de obra e equipamentos ou 
ferramentas utilizados nas manutenções corretivas poderá ser repassado para a Contratante, 
seja proveniente da Contratada ou de terceiros. Os demais custos das manutenções corretivas, 
tais como peças ou demais bens adquiridos, poderão ser repassados segundo os critérios do 
edital mediante prévia aprovação da Contratante.   
 
Características das fachadas de vidro: Utilizado estrutura em alumínio, fachada de cortina 
STICK, fachada cortina com tampa e brise de alumínio. Para mais informações sugerimos 
verificação em loco.  
 
Características caixa d’ agua: 
Rede minas: 5 caixas de 6000 Litros  
Reservatório principal: 2 caixas de 30.000 Litros  
Mineiraria: 1 caixa de 2500 Litros e 1 caixa de 1000 Litros 
Características sistema de esgoto:  
Sala Minas Gerais: 1 caixa de 3400 Litros e 1 caixa de 700 Litros  
Rede minas: 1 caixa de 3400 Litros  
Mineiraria: 1 caixa de 700 Litros  
 
05 – As visitas são inspeções rotineiras das funcionalidades do sistema e poderão ser 
realizadas por técnicos da Contratada ou de terceiros subcontratados. 
 
06 – Todos os insumos para as manutenções preventivas devem ser fornecidos pela 
Contratada sem repasse de custo para a Contratante. O tratamento químico refere-se à água 
gelada do sistema de ar-condicionado e deve seguir o plano de manutenção preventiva e 
demais normas aplicáveis, além do PMOC que será apresentado pela Contratada e aprovado 
pela Contratante. Quanto ao filtro, o manual do fabricante indica filtro em fibra sintética G4.  
 
07 – O BDI é aquele informado no item correspondente do TR. 
 
08 – O prazo de execução compreende o período de execução do serviço, devendo ser, 
portanto, o prazo considerado para fins de precificação. 
 
09 – A equipe deverá comprovar sua qualificação por meio da apresentação de certificado de 
curso correspondente à função solicitada. O oficial líder não precisa necessariamente ser 
eletricista, mas deverá ter uma formação correspondente aos serviços prestados no local. O 
Oficial de Utilidades é o técnico do sistema de Ar-Condicionado. O turno do Oficial Eletricista é 
compreendido entre 08h e 20h. 
 
10 – O item 15.1 é referente a seguro que cubra os riscos inerentes à atividade. Já o item 19.1 
refere-se à garantia prevista no art. 70 da lei 13.303. 
 
11 – 2 tanques de 250 litros.  
 
Gustavo Fonseca Ferreira 
Pregoeiro 




