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Processo nº: 01-046.420/19-15 

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 003/2019 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de cessão de mão de obra de asseio, 

apoio e conservação para a Fundação Municipal de Cultura pelo período de 12 (doze) mese s, conforme 
especificações e condições constantes do edital e seus anexos.  

Nº do identificador no sistema eletrônico "licitacoes-e": 790323 

 
 

ESCLARECIMENTO Nº 08 
 

Questiona a interessada: "Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços 

atualmente?" 
 

Resposta: 117 (cento e dezessete) funcionários. 

 
ESCLARECIMENTO Nº 09 
 

Questiona a interessada: "Qual o valor dos salários praticados atualmente?" 
 

Resposta: Os valores dos salários atuais são os mesmos previstos nos Anexos do edital 

Pregão Eletrônico nº 003/2019. 

 
ESCLARECIMENTO Nº 10 
 

Questiona a interessada: "Existe transporte regular aos locais de trabalho? Em caso positivo 

quais linhas e respectivos valores de tarifa?" 
 

Resposta: Sim. Existe transporte regular para todos os locais de trabalho, cujos endereços 

encontram-se relacionados no edital. 

 
ESCLARECIMENTO Nº 11 
 

Questiona a interessada: "Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os 

pagamentos são feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?" 
 

Resposta: De acordo com informações prestadas pela Coordenação de Pagamentos da 

Fundação Municipal de Cultura, todos os pagamentos são feitos na data de vencimento fixada 

em contrato, sem atrasos. 

 
ESCLARECIMENTO Nº 12 
 

Questiona a interessada: "Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão 

desclassificadas antes e/ou depois da fase de lances?" 
 

Resposta: Licitantes que cadastrarem propostas de preço iniciais acima do estimado NÃO 

serão desclassificadas e poderão entrar na fase de disputa. 
 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019. 
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Pregoeiro 

Fundação Municipal de Cultura 


