
 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
Rua do Pintinho, s/n – Bairro Bela Vista 

CEP 36570-000 – Viçosa – MG 
Telefone: (31)3899-5600 

 
 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO  E RESPOSTAS 

 

Processo n.º 051/2019, Pregão Presencial n.º 039/2019 - contratação de empresa para prestação 

de serviços continuados através de profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes 

funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e trabalhador de serviços de 

conservação e limpeza de áreas públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de 

engenharia e manutenção e diretoria de limpeza pública do SAAE: 

Foi encaminhado a esta Autarquia, os pedidos de esclarecimentos descritos abaixo, cujas 

respostas foram emitidas pela Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE, nos termos 

abaixo colacionados.  

A resposta está sendo disponibilizada no site para a ciência de todos os participantes interessados. 

1º pedido:  

 O Sr. CLAUDIANO VIANA DIAS, diretor administrativo da empresa VS Serviços, na data 

de 13 de novembro de 2019, solicitou o seguinte esclarecimento acerca do processo:   

 Boa tarde Prezados, 

 Segue em anexo recibo de retirada no edital. 

 Aproveito para tirar duas dúvidas, a primeira é caso alguma função seja caracterizada como 

insalubre a empresa através de laudo técnico após 30 dias poderá solicitar revisão das planilhas 

solicitando tal acréscimo ?? a segunda dúvida é que provavelmente esses terceirizados prestará 

serviços em diversos locais da cidade durante o expediente, caso isso ocorra a locomoção 

desses terceirizados até o local da prestação de serviço será fornecida pelo SAAE ou pela 

empresa terceirizada ?? 

Sendo assim, será cobrado das empresas no ato da apresentação das propostas aplicação desse 

adicional para as funções ?? se sim, quais os cargos deverá receber tal adicional ?? e não 

cotação dos adicionais será motivo para desclassificação, já que tal adicional faz toda diferença 

no preço global. 

 Outra questão são as alíquotas de PIS e COFINS de acordo com sua alíquota efetiva no 

momento do certame, isso quer dizer que quando a empresa vencedora sofrer alteração nessas 

alíquotas durante a execução do contrato poderá a todo momento realizar alterações em sua 

planilha de formação de preço? tendo em vista que quando se trabalha com alíquota efetiva 

ocorre uma variação das alíquotas o ano todo. 

 RESPOSTA SAAE VIÇOSA; 

Com relação a Insalubridade o SAAE deixou a cargo das empresas 

realizarem suas composições de preços de acordo com as convenções 



coletivas de trabalho. Tanto é que o SAAE incluiu na licitação o 

seguinte item: 

 

"11.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de 

eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 

57, da Lei nº 8.666, de 1993." 

Portanto a não cotação do adicional não será motivo para 

desclassificação, sendo responsabilidade da empresa arcar com os custos 

caso a legislação exija o pagamento de tal verba. Em todas essas 

situações deve ser respeitado o limite estabelecido pelo licitante como 

preço mínimo. 

 

A fim de esclarecimento, o SAAE realiza o pagamento do adicional de 

insalubridade, dentre aqueles que compõem seu corpo de servidores, para 

os que trabalham com esgoto sanitário. 

Assim, é importante destacar que, conforme se pode verificar no item 8.4 

do edital, existem valores unitários maiores para os que trabalham no 

esgoto do que aqueles da mesma categoria que trabalham com abastecimento 

de água. Isso se dá por se considerar que os que trabalham diretamente 

com o esgoto possuem direito ao adicional. 

 

Contudo, vale destacar que a responsabilidade pela formulação e escolha 

dos valores individuais das propostas é totalmente do licitante, que é 

quem deve conhecer os meandros da prestação de serviço, principalmente 

por se tratar de profissionais regidos integralmente pela CLT, 

diferentemente da realidade existente no SAAE, que gerencia servidores 

públicos, submetidos a Estatuto Próprio (lei municipal 810/91). 

Conforme descrito no edital, o licitante é quem deve verificar as 

Normativas próprias para o serviço requerido, estabelecendo, por sua 

conta e através de sua experiência, quais tipos de prestação de serviços 

deverão receber o pagamento de adicionais, uma vez que é ele quem deverá 

realizar tais pagamentos, em acordo com a lei. 

Em relação ao segundo questionamento os servidores terceirizados serão transportados até o 

local de serviço pela frota do SAAE.  

 Com relação as alíquotas de PIS e CONFINS os interessados em participar 

do certame deverão observar todo o exposto no edital, em especial seu 

item 11.7. 

Reiterando o que já foi dito, fica a critério da empresa a estimativa do 

valor a ser utilizado para os tributos, uma vez que esses farão parte da 

composição final da proposta, ou seja, do valor utilizado em seus lances 

no pregão. A licitante vencedora só terá direito a modificação dos 

preços ofertados no certame naqueles casos estritamente previstos na lei 

de licitações, relacionados por exemplo, a caso fortuito ou de força 

maior, fato do príncipe, etc. 

 

Frise-se, mais uma vez o item 11.2, que determina que a empresa deverá 



arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, reiterando a ideia de que é da licitante, 

a integral responsabilidade pela proposta. 

 

Aliás, é bom destacar que a Autarquia busca exatamente a contratação da 

empresa que tenha conhecimento de causa, ou seja, que tenha ampla noção 

de todos os meandros das relações laborais estabelecidas diante da CLT e 

das normas dela decorrentes, justamente para evitar problemas 

contratuais futuros, visando a contratação daquela empresa que possua a 

melhor técnica, e ao mesmo tempo o melhor preço. 

 

Desde já Grato, 

 

Eng° Civil Lucas Santana Lopes 

Assessor Técnico da Diretoria de Engenharia e Manutenção 

Engenheiro Civil – Graduado UFV 

CREA – MG0000171021/D 

 

2º pedido:  

 O Sr. Amauri Medeiros, representante da empresa ANCORA SERVICOS 

TERCEIRIZADOS EIRELI, na data de 14 de novembro de 2019, solicitou o seguinte pedido 

de esclarecimento acerca do processo:   

 

Prezado boa tarde! 

 

 

A empresa Ancora Serviços Terceirizados Eireli ME, cadastrada no CNPJ 

sob o n.º 23.065.084/0001-47, solicita esclarecimentos referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 conforme segue: 

 

 

O edital traz a seguinte exigência técnica: 

 

7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 

7.3.1 A empresa licitante deverá apresentar para comprovação da 

Qualificação Técnico operacional os seguintes documentos: 

 

7.3.1. 1 (um) atestado (ou declaração), no mínimo, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em nome da LICITANTE, o qual 

comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma 

satisfatória, serviço compatível com o objeto do Termo de Referência, 

sendo compatível com as funções apresentadas em cada posto de trabalho, 

com ênfase em serviços de encanadores e agentes de limpeza pública, 

sendo estes os postos com maior número de empregados, ficando a cargo da 

contratante a análise de similaridade entre objeto referente à licitação 

e atestado apresentado; 

 

O serviço licitado é locação de mão de obra com um efetivo total de 31 

funcionários divididos em 2 lotes.  Ocorre que quando a SAEE exige que a 

licitante comprove, através de atestado de capacidade técnica, o 



gerenciamento da função encanador e agente de limpeza publica o órgão 

fere o principio da ampla concorrência; vale ressaltar que apesar das 

funções citadas ter o maior numero de profissionais por função, o numero 

é ínfimo se comparado ao numero total de funcionários a ser alocado. 

 

Diante disso e visando acima de tudo assegurar a ampla participação das 

empresas interessadas e o caráter competitivo da licitação solicito que 

seja aceito por esta entidade a apresentação de atestado de capacidade 

técnica de prestação de serviço de locação de mão de obra comprovando 

50% do efetivo total conforme determina a legislação pertinente. 

 

Agradeço antecipadamente a atenção. 

 

 

Dados cadastrais: Ancora Serviços Terceirados Eireli 

CNPJ 23.065.084/0001-47 

 

Atenciosamente, 

 

Amauri Medeiros 

ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 

RESPOSTA SAAE VIÇOSA; 

Conforme se observa do edital, o entendimento da Autarquia, no que se 

refere à comprovação da capacidade técnica, foi para que a empresa 

interessada, participante, comprove que já gerenciou encanadores e 

agente de limpeza pública. Ao mesmo, se resguardou o direito de analisar 

a similaridade nas características nas funções destes prestadores de 

serviço, buscando sempre ampliar a concorrência, e ao mesmo tempo, 

contratar empresa que conseguirá atender ao que o SAAE necessita. 

Portanto a empresa, caso não possua atestado que tenha especificamente 

os cargos de encanador e agente de 

limpeza, deverá apresentar atestados em que contem possua atividades 

similares (conforme consta no edital), tais como por exemplo, pedreiro, 

eletricista, armador, carpinteiro para cargo de encanador, e no mínimo 

ajudante ou servente de obras e serviços gerais para cargo de agente de 

limpeza pública. 

 

Desde já Grato, 

 

Eng° Civil Lucas Santana Lopes 

Assessor Técnico da Diretoria de Engenharia e Manutenção 

Engenheiro Civil – Graduado UFV 

CREA – MG0000171021/D 

asdem2@saaevicosa.mg.gov.br 

 

SAAE VIÇOSA - (31) 3899-5600 

Obs.; Os documentos originais seguem anexos ao processo 

mailto:asdem2@saaevicosa.mg.gov.br

