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RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS 

 
QUESTIONAMENTO 71: “Atualmente qual empresa presta os serviços”? 

RESPOSTA: dúvida não relevante à participação na licitação. 

 
QUESTIONAMENTO 72: “Licitantes que cadastrarem preço acima do valor estimado da 
licitação serão desclassificados antes e/ou depois da etapa de lances”? 

RESPOSTA: a análise acerca da validade das propostas será verificada, oportunamente, 
no âmbito da sessão pública. 

 
QUESTIONAMENTO 73: “Licitantes optantes pelo lucro real devem cotar para Pis e 
Cofins as alíquotas previstas em Lei ou a média dos últimos 12 recolhimentos? Caso a 
resposta seja a média será concedido o reequilíbrio anualmente”? 

RESPOSTA: os índices relacionados à tributação serão determinados pelos licitantes 
em observância às determinações da lei. 
 
QUESTIONAMENTO 74: “Essa Contratante efetua os pagamentos em dia? Ou qual a 
média de atraso em dias/meses”? 

RESPOSTA: os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no edital. 

 
QUESTIONAMENTO 75: “Gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a verba no 
valor de R$ 30,03 que consta como outros insumos para alguns postos, como se chegou 
a esse valor e o que significa o mesmo”? 

RESPOSTA: o valor de R$30,03 não se refere ao campo “Outros insumos”, mas ao 
campo “Outros benefícios obrigatórios”, referente a todos os postos e corresponde à 
mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços mediante a qual foi determinado o 
valor global de referência. 

Ressalto que os campos da planilha ‘Variáveis’ relativos a “Outros insumos”, “Outros 
benefícios obrigatórios” e “Despesas administrativas/operacionais” serão preenchidos 
conforme a realidade própria de cada licitante, não somente com valores, mas com as 
informações detalhadas de cada custo inerente à prestação dos serviços, para a 
determinação do valor global a ser cadastrado na proposta apresentada para 
participação na licitação e somente poderão ser alterados na planilha referente ao último 
valor ofertado após a fase de lances mediante justificativa cabal que justifique a 
possibilidade de alteração, conforme determina o edital, Anexo III, itens 1.1.1 e 1.1.2. 
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ATENÇÃO: a vinculação a determinada CCT depende da realidade do licitante, não de 
uma decisão para participação na licitação. Assim, tendo em conta que a licitação visa 
a contratação de serviços de prestação continuada de apoio administrativo, o BDMG 
alerta os interessados para que, na apresentação da respectiva proposta comercial para 
participação na licitação, informem corretamente a CCT à qual se vincula a proposta 
apresentada, observando que o enquadramento sindical é determinado pela atividade 
preponderante da empresa e pelo local onde serão prestados os serviços, Belo 
Horizonte/MG. 

 

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020. 
 
 
Sérgio Vieira de Souza Júnior 
Pregoeiro do BDMG 


