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Pregão Eletrônico n.º 12
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS.
 
QUESTIONAMENTOS DA 

 

PERGUNTA 1:     Identificamos que nas planilhas de custos, os encargos sociais estão 

incidindo sobre o pagamento da Intrajornada, o que vem a superfaturar o valor final 

onerando os cofres públicos. O pagamento da Intrajornada deixou de ser um item 

remuneratório passando a

os encargos sociais. Como devemos proceder tendo em vista que conforme edital só 

podemos preencher os itens em amarelo

 

RESPOSTA 1:  Considerando que o pagamento da intrajornada é indenizatório, 

esclareço que o Modelo de Proposta Comercial será retificado e republicado 

posteriormente. Portanto, o PE 12/2019 será suspenso
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ESCLARECIMENTOS 

12/2019 - Prestação de serviços de vigilância armada e 
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS. 

A EMPREA GRUPO COLABORE EM 11/11/2019:

Identificamos que nas planilhas de custos, os encargos sociais estão 

incidindo sobre o pagamento da Intrajornada, o que vem a superfaturar o valor final 

onerando os cofres públicos. O pagamento da Intrajornada deixou de ser um item 

 ser um item indenizatório, ou seja, não incidindo sobre ele 

os encargos sociais. Como devemos proceder tendo em vista que conforme edital só 

podemos preencher os itens em amarelo? 

Considerando que o pagamento da intrajornada é indenizatório, 

esclareço que o Modelo de Proposta Comercial será retificado e republicado 

posteriormente. Portanto, o PE 12/2019 será suspenso sine die. 
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Considerando que o pagamento da intrajornada é indenizatório, 

esclareço que o Modelo de Proposta Comercial será retificado e republicado 


