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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
MODO DE DISPUTA: ABERTO  

 
 
OBJETO: Prestação de serviço de fiscalização de área, profissionais vigias/porteiros (CBO 
517420), para atuarem em imóveis da Codemig, localizadas em Belo Horizonte. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 01/2021 – FLUIG: 101751.  

 
 

ESCLARECIMENTO 01 
 

Pedido recebido no portal de compras dia 14/07/2021 às 14:10 
 
 
Após analisar os itens 8.2.1 e 9.8.6 do Edital e os itens 21 e 22 do Termo de referência, foi 
observado que em contrapartida o edital não está pedindo planilha de composição de 
custos unitários. 
 
Considerando as obrigações subsidiárias do órgão que contrata mão de obra terceirizada, 
considerando a utilização de veículos, equipamentos e demais custos que serão 
acrescidos, pergunta-se: 
 
1. Quais serão os parâmetros que o órgão utilizará para aferição da exequibilidade das 
propostas? 
2. Qual o preço estimado para contratação? 
3. Como o contratante verificará se as empresas estão prevendo salários e benefícios 
previstos em Lei para os colaboradores? 
4. Qual o critério de reajuste / repactuação utilizados futuramente, considerando não haver 
planilha de composição de custos unitários? 
 
 
RESPOSTAS:  
 
1. Quais serão os parâmetros que o órgão utilizará para aferição da exequibilidade das 
propostas? 
 
Resposta 01 - A empresa realizou levantamento de precificação junto ao mercado, ademais 
já possui contratos similares que juntamente com o preço de referência, serão utilizados 
como base de avaliação. Salientamos que como disposto no item 9.8.7 do Edital, “Caso 
entenda que o preço é inexequível, o Pregoeiro, subsidiado pela área técnica, deverá 
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço” sendo 
assim o Pregoeiro irá solicitar planilha detalhada de composição de custos do vencedor. 
 
2. Qual o preço estimado para contratação? 
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Resposta 2 -  O valor de referência deverá ser sigiloso conforme RILC e Art. 34 Lei 
13.303/2016, este será revelado pelo sistema logo após encerramento da etapa de lances. 
 
3. Como o contratante verificará se as empresas estão prevendo salários e benefícios 
previstos em Lei para os colaboradores? 
Resposta 3 - Vide resposta 1. 
 
4. Qual o critério de reajuste / repactuação utilizados futuramente, considerando não haver 
planilha de composição de custos unitários? 
Resposta 4 - O reajuste/repactuação irá ocorrer conforme o disposto no item 8 do Edital. 
 
 
Belo Horizonte, 15 de julho de 2021 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 
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