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Pregão Eletrônico n.º 09/2019 
obra de 15 (quinze) digitadores.
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA CONSERVADORA CAMPOS

 
PERGUNTA 1: "O salário constante da Planilha de Custos no valor de R$ 1.135,59 se 
baseia em qual Convenção Coletiva de Trabalho ?"
 
RESPOSTA 1:  O valor do salário constante do Anexo II 
Máximos é o valor referente à mediana dos valores apresentad
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à

 

PERGUNTA 2: "Qual o valor facial do Vale Alimentação e o percentual de desconto 
para se chegar ao valor de R$ 197,30, constante da Planilha de Custos ?"

 
RESPOSTA 2: O valor do vale alimentação constante do Anexo II 
Preços Máximos corresponde ao menor valor apresentado pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

O Vale Alimentação somente será devido caso haja previsão em CCT.

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA TOP SERVICE

 

PERGUNTA 1: "Qual a previsão para inicio dos serviços?"
 
RESPOSTA 1: O Contrato atual co
11.1 do Edital, após a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto, a 
LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar 

Conforme item 3.4 do Termo de Referência 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 
BHTRANS, para mobilizar a mão

 

PERGUNTA 2: "O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 
serviços?" 
 
RESPOSTA 2: Sim. O Contrato atual é com
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ESCLARECIMENTOS 

Pregão Eletrônico n.º 09/2019 - Contratação de empresa para fornecimento de mão de 
obra de 15 (quinze) digitadores. 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA CONSERVADORA CAMPOS EM 20/09/2019:

"O salário constante da Planilha de Custos no valor de R$ 1.135,59 se 
baseia em qual Convenção Coletiva de Trabalho ?"

O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços 
Máximos é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

"Qual o valor facial do Vale Alimentação e o percentual de desconto 
para se chegar ao valor de R$ 197,30, constante da Planilha de Custos ?"

O valor do vale alimentação constante do Anexo II 
corresponde ao menor valor apresentado pelas empresas que 

participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

O Vale Alimentação somente será devido caso haja previsão em CCT. 

er considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA TOP SERVICE EM 19/09/2019:

"Qual a previsão para inicio dos serviços?"

: O Contrato atual com FENEIS encerra-se em Outubro. Conforme item 
11.1 do Edital, após a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto, a 
LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente.

do Termo de Referência - Anexo I, a Contratada terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 
BHTRANS, para mobilizar a mão-de-obra que prestará os serviços. 

"O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 

: Sim. O Contrato atual é com
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Contratação de empresa para fornecimento de mão de 

EM 20/09/2019: 

"O salário constante da Planilha de Custos no valor de R$ 1.135,59 se 
baseia em qual Convenção Coletiva de Trabalho ?" 

Planilha de Preços 
os pelas empresas que 

participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 

"Qual o valor facial do Vale Alimentação e o percentual de desconto 
para se chegar ao valor de R$ 197,30, constante da Planilha de Custos ?" 

O valor do vale alimentação constante do Anexo II – Planilha de 
corresponde ao menor valor apresentado pelas empresas que 

participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

 

er considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 

EM 19/09/2019: 

"Qual a previsão para inicio dos serviços?" 

se em Outubro. Conforme item 
11.1 do Edital, após a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto, a 
LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 

o Contrato competente. 

Contratada terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 

"O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 

: Sim. O Contrato atual é com a FENEIS. 
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PERGUNTA 3: "Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
existe salario definido para o cargo de digitad
do edital R$ 1.135.59, refere
do salario adotado pelo edital destina
o que não é o caso da cidade de Belo Horiz
Qual é a CCT a ser utilizada? Qual o salario praticado hoje?"
 
RESPOSTA 3: O valor do salário constante do Anexo II 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas qu
participaram da fase de Cotação de Preços para o 
referente a este certame.
 
A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.
 
PERGUNTA 4: "Há necessidade de relógio de ponto biométrico?"
 
RESPOSTA 4: Para os 15 digitadores não há necessidade, pois a BHTRANS possui 
um para registro dos Terceirizados.

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MELLIUS

 

PERGUNTA 1: "O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?"

RESPOSTA 1: Sim. A empresa que presta serviços é a FENEIS.

 

PERGUNTA 2: "Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?"

RESPOSTA 2: O valor do salário constante do Anexo II 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

 
A CCT, se houver, a ser considerada é aquel
da categoria dos empregados vinculados à empresa.

 

PERGUNTA 3: "Todas as licitantes devem cotar CSLL e IRPJ?"

RESPOSTA 3: O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 
tributário da empresa licitante.

 
PERGUNTA 4: "Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 
anual?" 

RESPOSTA 4: Não há necessidade de cotação de uniforme.
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: "Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
existe salario definido para o cargo de digitador. E ainda, o salario previsto nos anexos 
do edital R$ 1.135.59, refere-se ao cargo de operador de computador. Todavia, o valor 
do salario adotado pelo edital destina-se a cidades com menos de 200 mil habitantes, 
o que não é o caso da cidade de Belo Horizonte. Tendo isso em vista pergunta
Qual é a CCT a ser utilizada? Qual o salario praticado hoje?"

O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas qu
participaram da fase de Cotação de Preços para o  balizamento do processo licitatório 
referente a este certame.

CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.

"Há necessidade de relógio de ponto biométrico?"

Para os 15 digitadores não há necessidade, pois a BHTRANS possui 
um para registro dos Terceirizados. 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MELLIUS EM 23/09/2019: 

"O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?"

Sim. A empresa que presta serviços é a FENEIS. 

: "Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?"

O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

"Todas as licitantes devem cotar CSLL e IRPJ?" 

O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 
tributário da empresa licitante. 

: "Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 

Não há necessidade de cotação de uniforme. 
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: "Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
or. E ainda, o salario previsto nos anexos 

se ao cargo de operador de computador. Todavia, o valor 
se a cidades com menos de 200 mil habitantes, 

onte. Tendo isso em vista pergunta-se, 
Qual é a CCT a ser utilizada? Qual o salario praticado hoje?" 

Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 

balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

"Há necessidade de relógio de ponto biométrico?" 

Para os 15 digitadores não há necessidade, pois a BHTRANS possui 

"O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?" 

: "Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?" 

Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

a firmada com o Sindicato representante 

O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 

: "Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 

 

PERGUNTA 1:  "DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: Considera
item: 8.1.3 – O preço global (para 12 meses) máximo desta licitação é R$ 610.052,76 
(seiscentos e dez mil, cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos). Considerando 
a planilha Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
valor correto a ser considerado para o preço máximo de contratação?"

RESPOSTA 1: O valor máximo contido no Edital e na Planilha de Preços 
Máximos - Anexo II foi retificado, conforme publicado no DOM de 
11/10/2019 (http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=Detalh
eArtigo&pk=1218876). 

PERGUNTA 2: "VALOR DO SALARIO: 
trabalho: 
1 – a) OPERADOR DE COMPUTADOR 
aqueles que operam em cidades mineiras com mais de 200.000 (duzentos mil) 
habitantes. 
b) OPERADOR DE COMPUTADOR 
aqueles que operam em cidade
habitantes. 
Pergunta-se: Considerando a informação acima e que Belo Horizonte tem
milhão de habitantes em (2010), o salário correto a utilizar não seria a letra a) de R$ 
1.254,14? Neste patamar o preç
deverá ser corrigido?" 

RESPOSTA 2: O valor do salário constante do Anexo II 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cota
referente a este certame.
 
A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.

PERGUNTA 3: "BENEFICIO:

Considerando a clausula décima da convenção, fazem jus em jornada mensal, já 
compreendidos os dias de repousos semanais remunerados, igual ou superior a 190 
(cento e noventa) horas, entende
jus a alimentação 
Pergunta-se: Se a licitante não considerar a alimentação será desclassificada por 
atender a legislação vigente? Ou o órgão exige o fornecimento conforme planilha 
estimada?" 

RESPOSTA 3: Se não houver previsão da conces
alimentação poderá ser excluído.

PERGUNTA 4: "Qual é a empresa que atualmente presta estes serviços?"

RESPOSTA 4: Feneis. 
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA CONSERVO EM 24/09/2019: 

"DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: Considera
O preço global (para 12 meses) máximo desta licitação é R$ 610.052,76 

(seiscentos e dez mil, cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos). Considerando 
Planilha de Preços Máximos  R$ 611.164,80. Pergunta

valor correto a ser considerado para o preço máximo de contratação?" 

O valor máximo contido no Edital e na Planilha de Preços 
Anexo II foi retificado, conforme publicado no DOM de 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=Detalh

  

"VALOR DO SALARIO:  Considerando a convenção coletiva de 

a) OPERADOR DE COMPUTADOR – CBO 317205 – R$ 1.254,14 mensais para 
aqueles que operam em cidades mineiras com mais de 200.000 (duzentos mil) 

b) OPERADOR DE COMPUTADOR – CBO 317205 – R$ 1.135,59 mensais para 
aqueles que operam em cidades mineiras com menos de 200.000 (duzentos mil) 

se: Considerando a informação acima e que Belo Horizonte tem
milhão de habitantes em (2010), o salário correto a utilizar não seria a letra a) de R$ 
1.254,14? Neste patamar o preço estimado com o valor de salario de R$ 1.135,59 

O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o  balizamento do processo licitatório 
referente a este certame.

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

"BENEFICIO: Alimentação:  

Considerando a clausula décima da convenção, fazem jus em jornada mensal, já 
compreendidos os dias de repousos semanais remunerados, igual ou superior a 190 
(cento e noventa) horas, entende-se que os profissionais desde processo não fazem 

pois a carga horaria destes é 180 hs.
se: Se a licitante não considerar a alimentação será desclassificada por 

atender a legislação vigente? Ou o órgão exige o fornecimento conforme planilha 

Se não houver previsão da concessão obrigatória na CCT, o vale 
alimentação poderá ser excluído. 

"Qual é a empresa que atualmente presta estes serviços?"
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"DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: Considerando o 
O preço global (para 12 meses) máximo desta licitação é R$ 610.052,76 

(seiscentos e dez mil, cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos). Considerando 
R$ 611.164,80. Pergunta-se: Qual o 

 

O valor máximo contido no Edital e na Planilha de Preços 
Anexo II foi retificado, conforme publicado no DOM de 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=Detalh

Considerando a convenção coletiva de 

R$ 1.254,14 mensais para 
aqueles que operam em cidades mineiras com mais de 200.000 (duzentos mil) 

R$ 1.135,59 mensais para 
s mineiras com menos de 200.000 (duzentos mil) 

se: Considerando a informação acima e que Belo Horizonte tem-se 1,433 
milhão de habitantes em (2010), o salário correto a utilizar não seria a letra a) de R$ 

o estimado com o valor de salario de R$ 1.135,59 

Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 

balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 

Considerando a clausula décima da convenção, fazem jus em jornada mensal, já 
compreendidos os dias de repousos semanais remunerados, igual ou superior a 190 

se que os profissionais desde processo não fazem 
pois a carga horaria destes é 180 hs. 

se: Se a licitante não considerar a alimentação será desclassificada por 
atender a legislação vigente? Ou o órgão exige o fornecimento conforme planilha 

são obrigatória na CCT, o vale 

"Qual é a empresa que atualmente presta estes serviços?" 
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 

 

PERGUNTA 1:  "Verificamos que o salário informado no edital, que conforme 
informado abaixo é a média dos valores apresentados em cotação, está conforme 
CCT do Settaspoc e Seac para profissionais 44 horas semanais em municípios com 
menos de 200 mil habitantes. Consid
município onde o serviço será prestado perguntamos: o salário informado no edital 
pode ser alterado?" 

RESPOSTA 1: O salário será aquele previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 
CCT. 

PERGUNTA 2: "A planilha do edital previu valor para vale alimentação. Todavia, 
conforme CCT da categoria esse benefício só é devido para profissionais que 
trabalharem em jornada mensal superior a 190 horas ou em escala 12x36h, o que não 
é o caso dos digitadores que serão cont
excluir o valor do vale alimentação da planilha? Ou o valor informado no edital deve 
ser mantido por todas as licitantes?"

RESPOSTA 2: Se não houver previsão da concessão obrigatória na CCT, o vale 
alimentação poderá ser excluído.

PERGUNTA 3:  "Sobre o IRPJ e CSLL foi informado que o preenchimento dependerá 
do regime de tributação da empresa. No entanto, desde a edição do Acórdão 
950/2007 do TCU os editais de licitação de serviços contínuos com mão de obra vem 
proibindo a inclusão do IRPJ e CSLL na planilha. Diante dessa informação 
perguntamos: poderá ser cotado IRPJ e CSLL na planilha?"

RESPOSTA 3: Conforme retificações publicadas no DOM em 
11/10/2019 (http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=
1218876), o IRPJ e a CSLL foram excluídos das planilhas.

PERGUNTA 4: "O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?"

RESPOSTA 4: Sim. A empresa que presta serviços é a FENEIS.

PERGUNTA 5:  "Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?"

RESPOSTA 5: O valor do salário constante do Anexo II 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 
referente a este certame. 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à em

PERGUNTA 6: "Todas as licitantes devem cotar CSLL e IRPJ?"

RESPOSTA 6: O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 
tributário da empresa licitante.

PERGUNTA 7: "Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 
anual?" 

RESPOSTA 7: Não há necessidade de cotação de uniforme.
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MELLIUS EM 23/09/2019: 

"Verificamos que o salário informado no edital, que conforme 
informado abaixo é a média dos valores apresentados em cotação, está conforme 
CCT do Settaspoc e Seac para profissionais 44 horas semanais em municípios com 
menos de 200 mil habitantes. Considerando a carga horária estabelecida no edital e o 
município onde o serviço será prestado perguntamos: o salário informado no edital 

O salário será aquele previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 

lha do edital previu valor para vale alimentação. Todavia, 
conforme CCT da categoria esse benefício só é devido para profissionais que 
trabalharem em jornada mensal superior a 190 horas ou em escala 12x36h, o que não 
é o caso dos digitadores que serão contratados. Por isso perguntamos: podemos 
excluir o valor do vale alimentação da planilha? Ou o valor informado no edital deve 
ser mantido por todas as licitantes?" 

Se não houver previsão da concessão obrigatória na CCT, o vale 
ser excluído. 

"Sobre o IRPJ e CSLL foi informado que o preenchimento dependerá 
do regime de tributação da empresa. No entanto, desde a edição do Acórdão 
950/2007 do TCU os editais de licitação de serviços contínuos com mão de obra vem 

o a inclusão do IRPJ e CSLL na planilha. Diante dessa informação 
perguntamos: poderá ser cotado IRPJ e CSLL na planilha?" 

Conforme retificações publicadas no DOM em 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=

), o IRPJ e a CSLL foram excluídos das planilhas. 

O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?"

empresa que presta serviços é a FENEIS. 

"Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?"

O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa. 

"Todas as licitantes devem cotar CSLL e IRPJ?" 

O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 
tributário da empresa licitante. 

"Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 

Não há necessidade de cotação de uniforme. 
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"Verificamos que o salário informado no edital, que conforme 
informado abaixo é a média dos valores apresentados em cotação, está conforme 
CCT do Settaspoc e Seac para profissionais 44 horas semanais em municípios com 

erando a carga horária estabelecida no edital e o 
município onde o serviço será prestado perguntamos: o salário informado no edital 

O salário será aquele previsto na Convenção Coletiva de Trabalho - 

lha do edital previu valor para vale alimentação. Todavia, 
conforme CCT da categoria esse benefício só é devido para profissionais que 
trabalharem em jornada mensal superior a 190 horas ou em escala 12x36h, o que não 

ratados. Por isso perguntamos: podemos 
excluir o valor do vale alimentação da planilha? Ou o valor informado no edital deve 

Se não houver previsão da concessão obrigatória na CCT, o vale 

"Sobre o IRPJ e CSLL foi informado que o preenchimento dependerá 
do regime de tributação da empresa. No entanto, desde a edição do Acórdão 
950/2007 do TCU os editais de licitação de serviços contínuos com mão de obra vem 

o a inclusão do IRPJ e CSLL na planilha. Diante dessa informação 

Conforme retificações publicadas no DOM em 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=

O serviço já é terceirizado? Se sim, qual a atual empresa?" 

"Qual sindicato foi utilizado para elaboração do valor estimado?" 

Planilha de Preços Máximos 
pelas empresas que 

participaram da fase de Cotação de Preços para o balizamento do processo licitatório 

A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 

O preenchimento dos tributos irá depender do enquadramento 

"Deverá ser cotado uniforme? Se sim, quais peças e qual quantidade 
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 

 

PERGUNTA 1: "Qual a convenção utilizada para a apuração dos salários bem como 
os benefícios?" 

RESPOSTA 1: Será aquela firmada com o Sindicato 
da contratada. 

PERGUNTA 2: "A licitante poderá usar convenção diferente da utilizada da prefeitura 
para composição de custo, alterando salários e beneficios?"

RESPOSTA 2: Sim. 

PERGUNTA 3:  "Os reajuste será concedida quando da 
tendo seus efeitos retroativo a data base?"

RESPOSTA 3: Sim. 

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 

 

PERGUNTA 1: “Em virtude da remuneração usada é proveniente de medias de 
cotações, por existir previsão em CCT de manutenção dos salários dos funcionários e 
ainda, visto que a remuneração é a base de toda a planilha, gostaríamos de 
informações sobre o valor do atual sa

RESPOSTA 1: De acordo com o contrato vigente, firmado entre a BHTRANS e a 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
filantrópica sem fins lucrativos, o valor atual do salário dos digitadores é de R$
1.216,80 (mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

PERGUNTA 2:  "Qual a previsão para inicio dos serviços?"

RESPOSTA 2: O Contrato atual com FENEIS encerra
11.1 do Edital, após a homologação da licitação e adjudica
LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente.

Conforme item 3.4 do Termo de Referência 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 
BHTRANS, para mobilizar a mão

PERGUNTA 3: "O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 
serviços?" 

RESPOSTA 3: Sim. O Contrato atual é com a FENEIS.

PERGUNTA 4:  "Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
existe salario definido para o cargo de digitador. E ainda, o salario previsto nos anexos 
do edital R$ 1.135.59, refere
do salario adotado pelo edital destina
o que não é o caso da cidade de Belo Horizonte. Tendo isso em vista pergunta
Qual é a CCT a ser utilizada? Qual o salario praticado hoje?"
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QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA AGILE EM 24/09/2019: 

: "Qual a convenção utilizada para a apuração dos salários bem como 

Será aquela firmada com o Sindicato representante dos empregados 

"A licitante poderá usar convenção diferente da utilizada da prefeitura 
para composição de custo, alterando salários e beneficios?" 

"Os reajuste será concedida quando da homologação de nova CCT 
tendo seus efeitos retroativo a data base?" 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA TOP SERVICE EM 23/09/2019:

“Em virtude da remuneração usada é proveniente de medias de 
cotações, por existir previsão em CCT de manutenção dos salários dos funcionários e 
ainda, visto que a remuneração é a base de toda a planilha, gostaríamos de 
informações sobre o valor do atual salario dos colaboradores". 

De acordo com o contrato vigente, firmado entre a BHTRANS e a 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis, entidade 
filantrópica sem fins lucrativos, o valor atual do salário dos digitadores é de R$
1.216,80 (mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos). 

"Qual a previsão para inicio dos serviços?" 

O Contrato atual com FENEIS encerra-se em Outubro. Conforme item 
11.1 do Edital, após a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto, a 
LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente.

do Termo de Referência - Anexo I, a Contratada terá o prazo de 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 
BHTRANS, para mobilizar a mão-de-obra que prestará os serviços. 

"O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 

ontrato atual é com a FENEIS. 

"Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
existe salario definido para o cargo de digitador. E ainda, o salario previsto nos anexos 
do edital R$ 1.135.59, refere-se ao cargo de operador de computador. Todavia, o valor 
do salario adotado pelo edital destina-se a cidades com menos de 200 mil habitantes, 
o que não é o caso da cidade de Belo Horizonte. Tendo isso em vista pergunta
Qual é a CCT a ser utilizada? Qual o salario praticado hoje?" 
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: "Qual a convenção utilizada para a apuração dos salários bem como 

representante dos empregados 

"A licitante poderá usar convenção diferente da utilizada da prefeitura 

homologação de nova CCT 

: 

“Em virtude da remuneração usada é proveniente de medias de 
cotações, por existir previsão em CCT de manutenção dos salários dos funcionários e 
ainda, visto que a remuneração é a base de toda a planilha, gostaríamos de 

De acordo com o contrato vigente, firmado entre a BHTRANS e a 
Feneis, entidade 

filantrópica sem fins lucrativos, o valor atual do salário dos digitadores é de R$ 

se em Outubro. Conforme item 
ção do seu objeto, a 

LICITANTE vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente. 

Contratada terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 

"O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os 

"Foi verificado na CCT MG002184/2019, do SETTASPOC, que não 
existe salario definido para o cargo de digitador. E ainda, o salario previsto nos anexos 

ador. Todavia, o valor 
se a cidades com menos de 200 mil habitantes, 

o que não é o caso da cidade de Belo Horizonte. Tendo isso em vista pergunta-se, 
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RESPOSTA 4: O valor do salário constante do Anexo II 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o 
referente a este certame. 

 
A CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.

PERGUNTA 5:  "Há necessidade de relógio de ponto biométrico?"

RESPOSTA 5: Para os 15 digitadores não há 
um para registro dos Terceirizados.

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 

 

PERGUNTA 1: "Sabendo-se que a carga horária prevista no edital é de 06 horas/dia e 
que em conformidade com a CCT 2019 SETTASPOC , Cláus
concessão do benefício se dará para a carga horária superior a 190 horas. Será 
obrigatório o fornecimento do benefício, tendo em vista, que há valor inserido na 
proposta modelo – Anexo III do edital?"

RESPOSTA 1: Os benefícios são a
representante dos empregados e legislação vigente.

PERGUNTA 2: "O valor do piso salarial constante na CCT/2019 SETTASPOC 
(R$1.135,59)  não deverá ser proporcionalizado para a carga horária prevista no edita
que é de 06 horas/dia?" 

RESPOSTA 2: O piso salarial será aquele previsto na CCT celebrada com o sindicato 
representante dos empregados, respeitado o salário mínimo vigente.

PERGUNTA 3:  "Não haverá o fornecimento de Uniforme?"

RESPOSTA 3: Não é obrigat
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O valor do salário constante do Anexo II – Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 
participaram da fase de Cotação de Preços para o  balizamento do processo licitatório

CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 
da categoria dos empregados vinculados à empresa.  

"Há necessidade de relógio de ponto biométrico?" 

Para os 15 digitadores não há necessidade, pois a BHTRANS possui 
um para registro dos Terceirizados. 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA ADCON EM 23/09/2019: 

se que a carga horária prevista no edital é de 06 horas/dia e 
que em conformidade com a CCT 2019 SETTASPOC , Cláusula Décima Primeira , a 
concessão do benefício se dará para a carga horária superior a 190 horas. Será 
obrigatório o fornecimento do benefício, tendo em vista, que há valor inserido na 

Anexo III do edital?" 

Os benefícios são aqueles previstos na CCT celebrada com o sindicato 
representante dos empregados e legislação vigente. 

"O valor do piso salarial constante na CCT/2019 SETTASPOC 
não deverá ser proporcionalizado para a carga horária prevista no edita

O piso salarial será aquele previsto na CCT celebrada com o sindicato 
representante dos empregados, respeitado o salário mínimo vigente.  

"Não haverá o fornecimento de Uniforme?" 

Não é obrigatório.  
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Planilha de Preços Máximos 
é o valor referente à mediana dos valores apresentados pelas empresas que 

balizamento do processo licitatório 

CCT, se houver, a ser considerada é aquela firmada com o Sindicato representante 

necessidade, pois a BHTRANS possui 

se que a carga horária prevista no edital é de 06 horas/dia e 
ula Décima Primeira , a 

concessão do benefício se dará para a carga horária superior a 190 horas. Será 
obrigatório o fornecimento do benefício, tendo em vista, que há valor inserido na 

celebrada com o sindicato 

"O valor do piso salarial constante na CCT/2019 SETTASPOC 
não deverá ser proporcionalizado para a carga horária prevista no edital, 

O piso salarial será aquele previsto na CCT celebrada com o sindicato 


