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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Esclarecimentos PE 04/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 5 de abril de 2021 15:54
Para: Comercial <comercial@tbiseguranca.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico nº. 04/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de
vigilância armada e desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS. 

Prezado Sr. Renato Dourado, boa tarde! 

Informamos que, conforme disposto no Capítulo 7 do Edital, o prazo para questionamentos encerrou-
se em 31/03/2021, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Entretanto, visando preservar a lisura do procedimento, seguem respostas aos esclarecimentos
solicitados:

PERGUNTA 1: "O edital no item 2.3 menciona a contratação de horistas de 5 horas diárias de 2ª à 6ª
feira num total de 10 funcionários. Questionamos: Quanto ao salário desta função a planilha de custos
Anexo III J o cálculo do RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno não está
incidindo sobre o salário. A fórmula está correta?" 

RESPOSTA 1: Conforme área técnica, "a fórmula está sim incidindo sobre os valores, veja: 62,95 +
50,36 = 113,31; dividido por 25 x 5 = 22,66, portanto valor e incidência corretos".

PERGUNTA 2: "Em relação aos quantitativos apresentados no Anexo III K da Planilha De Composição
De Preço – Equipamentos, pergunto: Nó item controle eletrônico de ronda devemos considerar 231
buttons e 56 bastões de ronda?" 

RESPOSTA 2: Conforme área técnica, "Considerar o descrito no item 5, subitem 5.1 do TR". 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/

