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

 

PERGUNTA 1: Quanto ao faturamento, já que as horas extras 

os meses, e em todos os postos, conforme o item

- 2.15 do termo de referencia 

Contratada efetuando o pagamento respectivo

para tal evento, assegurando que os empregados que estejam a
atendimento do objeto do contrato não realizem horas extras sem prévia autorização 
formal da Administração Pública.
  
Ou seja, fica subentendido que poderá ser solicitado, então nossa dúvida é, quando 
não for solicitado será feito a glosa des
 
RESPOSTA 1:  No faturamento por evento contemplada
serviços realizados. os encargos trabalhistas por exemplo somente serão pagos na 
sua ocorrência, a intrajornada
pagas de acordo com os dias que o vigilante fizer o gozo do evento, e assim também 
ocorrerá com as horas extras eventuais, serão pagas somente na ocorrência.
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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 07/11/2019: 

uanto ao faturamento, já que as horas extras não serão fixas todos 

os meses, e em todos os postos, conforme o item  

2.15 do termo de referencia – A Contratante poderá solicitar serviços extras à 

Contratada efetuando o pagamento respectivo 

para tal evento, assegurando que os empregados que estejam a
atendimento do objeto do contrato não realizem horas extras sem prévia autorização 
formal da Administração Pública. 

fica subentendido que poderá ser solicitado, então nossa dúvida é, quando 
não for solicitado será feito a glosa destes valores? 

No faturamento por evento contemplada-se mensalmente somente os 
serviços realizados. os encargos trabalhistas por exemplo somente serão pagos na 
sua ocorrência, a intrajornada está na planilha contemplada para 16 dias, porém serão 
pagas de acordo com os dias que o vigilante fizer o gozo do evento, e assim também 
ocorrerá com as horas extras eventuais, serão pagas somente na ocorrência.
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Prestação de serviços de vigilância armada e 

não serão fixas todos 

solicitar serviços extras à 

para tal evento, assegurando que os empregados que estejam atuando para o 
atendimento do objeto do contrato não realizem horas extras sem prévia autorização 

fica subentendido que poderá ser solicitado, então nossa dúvida é, quando 

se mensalmente somente os 
serviços realizados. os encargos trabalhistas por exemplo somente serão pagos na 

está na planilha contemplada para 16 dias, porém serão 
pagas de acordo com os dias que o vigilante fizer o gozo do evento, e assim também 
ocorrerá com as horas extras eventuais, serão pagas somente na ocorrência. 


