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

 
PERGUNTA 1: O termo de referencia diz que é necessário um 
e dois líder por turno, porém este valor não esta descrito na composição de custos, 
gostaria de esclarecer se deve ser computado nos custos de administração.

 
RESPOSTA 1:  Os custos dos supervisores e veículo devem ser computados do 

 

PERGUNTA 2: Nas planilhas de custo, em todas as composições consta 03 horas 
extra 100%, mais 03 horas extra noturnas, inclusive nas planilhas diurnas, conforme 
abaixo: 

5 Hora Extra 100% 

6 Hora Extra Noturna 

7 Adicional Noturno 

8 Adicional Periculosidade ou Insalubridade

9 
RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e 
adicional noturno 

 
 
RESPOSTA 2: A horas extras acima referem
necessite de serviços extras, serão pagos por evento, caso ocorram os serviços.

 

PERGUNTA 3: Peço a gentileza de nos esclarecer o porque destas horas, e qual 
horário da escala de trabalho!

RESPOSTA 3: 07 às 19 e 19 às 7 horas, este horário está descrito no Termo de 
Referência: "2.7 – Os turnos de trabalho serão de 07h às 19h e de 19h às 07h."
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ESCLARECIMENTOS 

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

A SRA. LILIAN SILVA EM 06/11/2019: 

O termo de referencia diz que é necessário um supervisor com veiculo 
e dois líder por turno, porém este valor não esta descrito na composição de custos, 
gostaria de esclarecer se deve ser computado nos custos de administração.

Os custos dos supervisores e veículo devem ser computados do 

Nas planilhas de custo, em todas as composições consta 03 horas 
extra 100%, mais 03 horas extra noturnas, inclusive nas planilhas diurnas, conforme 

3 
R$

 3 
R$

0 
               

Adicional Periculosidade ou Insalubridade   
R$

Repouso Semanal Remunerado sobre HE e R$

A horas extras acima referem-se a previsão caso a BHTRANS 
necessite de serviços extras, serão pagos por evento, caso ocorram os serviços.

Peço a gentileza de nos esclarecer o porque destas horas, e qual 
horário da escala de trabalho! 

07 às 19 e 19 às 7 horas, este horário está descrito no Termo de 
Os turnos de trabalho serão de 07h às 19h e de 19h às 07h."
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Prestação de serviços de vigilância armada e 

supervisor com veiculo 
e dois líder por turno, porém este valor não esta descrito na composição de custos, 
gostaria de esclarecer se deve ser computado nos custos de administração. 

Os custos dos supervisores e veículo devem ser computados do BDI. 

Nas planilhas de custo, em todas as composições consta 03 horas 
extra 100%, mais 03 horas extra noturnas, inclusive nas planilhas diurnas, conforme 

R$                   
60,25 

R$                   
48,20 

R$           
               -  

R$                
509,78 

R$                   
21,69 

se a previsão caso a BHTRANS 
necessite de serviços extras, serão pagos por evento, caso ocorram os serviços. 

Peço a gentileza de nos esclarecer o porque destas horas, e qual 

07 às 19 e 19 às 7 horas, este horário está descrito no Termo de 
Os turnos de trabalho serão de 07h às 19h e de 19h às 07h." 


