
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE  BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 PROCESSO             

ADMINISTRATIVO Nº. 04-000.404/21-06 

ERRATA  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA PRODABEL, 

COM FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

 

Retificar a numeração do edital e anexos, conforme abaixo: 

 

No item 10.1.1.2.2.do edital: 

Onde se lê: 10.1.1.2.2 

Leia-se: 10.1.1.1.2. 

 

No item 10.1.1.1.3. 

Onde se lê: 10.1.1.1.3. 

Leia-se: 10.1.1.3.1.3. 

 

No item 7, 16, 17 e 22, do Termo de Referência, anexo I, do Edital, a numeração passará a ter a 

seguinte ordem: 

 

7 – ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

(...) 

7.6 ÁREAS AMPLAS E ÁREAS EXTERNAS 

7.6.1 DIÁRIA 

7.6.1.1.  Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela 

CONTRATANTE; 

7.6.1.2.  Remover o pó das prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais 

móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio etc.; 

 



7.6.1.3 Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de:  

• evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 

de "lustra móveis"; 

• evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseadas) com produtos potencialmente 

alergênicos.  

7.6.1.4.Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pela CONTRATANTE; 

7.6.1.5 Áreas operacionais de almoxarifados/galpões: 

7.6.1.5.1.Retirar os detritos dos cestos 02 (duas) vezes por dia, removendo-os para local indicado 

pela CONTRATANTE; 

7.6.1.5.2.Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pela CONTRATANTE. 

7.6.2 SEMANAL 

7.6.2.1. Áreas administrativas de almoxarifados:  

7.6.2.2. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

7.6.2.3.Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;  

7.6.2.4.Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com produto adequado; 

7.6.2.5.Limpar / polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc., com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

7.6.2.6.Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de bocais (e outras 

partes manuseadas) com produto alergênicos, usando apenas pano úmido;  

7.6.2.7. Áreas operacionais de almoxarifados/galpões: 

7.6.2.8.Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc. 

7.6.3 QUINZENAL 

7.6.3.1 Áreas operacionais de almoxarifados/galpões:  

7.6.3.2.Remover o pó das prateleiras, bancadas, armários, bem como dos demais móveis 

existentes;  

7.6.3.3 Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de evitar uso 

desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso de "lustra 

móveis".  

7.6.4 MENSAL  

7.6.4.1 Áreas administrativas de almoxarifados  

7.6.4.2.Limpar / remover manchas de forros, paredes e rodapés;  

7.6.4.3.Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados;  

 

 



7.6.5 TRIMESTRAL 

7.6.5.1. Áreas administrativas de almoxarifados  

7.6.5.2.Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores;  

7.6.5.3.Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados. 

7.7 ÁREA DE COZINHA E ÁREAS DE SANITÁRIOS 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência:  

7.7.1 DIÁRIA  

7.7.1.1.Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário 

desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em 

adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;  

7.7.1.2.Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em 

adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;  

7.7.1.3.Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários.  

7.7.1.4.Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela 

CONTRATANTE;  

7.7.2 SEMANAL  

7.7.2.1.Limpar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-

os em adequadas condições de higienização;  

7.7.2.. Limpar / polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc., com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

7.8 ÁREAS DE ARRUAMENTO 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência:  

7.8.1 DIÁRIA  

7.8.1.. Retirar os detritos dos cestos, removendo-os para local indicado pela CONTRATANTE;  

7.8.1.2.Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos acondicionando-os apropriadamente 

e retirando-os para local indicado pela CONTRATANTE;  

7.8.1.3.Retirar papéis, detritos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pela CONTRATANTE, sendo terminantemente vedada a queima dessas 

matérias, observada a legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho;  

7.8.1.4.Para este item somente será aplicável à frequência diária da execução dos serviços. 

Nota: UTILIZAÇÃO DA ÁGUA  

A limpeza do arruamento somente será feita por meio de varredura e recolhimento de detritos, 

sendo expressamente vedada lavagem com água potável, exceto em caso que se confirme material 

contagioso ou outros que tragam danos à saúde;  

 

 



A limpeza de passeios somente será feita por meio de varredura e recolhimento de detritos, ou 

por meio da utilização de baldes, panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada 

lavagem com água potável, exceto em caso que se confirme material contagioso ou outros que 

tragam danos à saúde;  

Sempre que possível, será permitida lavagem com água de reuso ou outras fontes (águas de chuva, 

poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros). 

7.9.  Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos 

considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada, devidamente 

comprovada. 

7.10 INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Todos os serviços descritos neste item deverão ser executados em horários que não interfiram nas 

atividades normais da CONTRATANTE, respeitado o horário entre 06h e 22h horas.       

Fica estipulado a quantidade mínima de colaboradores a serem contratados obedecendo a 

referência de metragem quadrada. Conforme anexo I. 

(...) 

16 – FORMA DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

16.3. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, poderá ocorrer 

quando houver ausência da prestação de serviço ou o contratado deixar de comprovar a quitação 

de suas obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias por meio da apresentação dos documentos 

previstos nos incisos I e II do art. 13º do Decreto nº 15.562/2014. 

16.3.1. A falta das comprovações dispostas no item acima, mesmo após o pagamento do serviço, 

não importa anuência da Prodabel, que se reserva no direito de exigir, a qualquer tempo, a 

comprovação, 

(...) 

16.6 A CONTRATADA deverá apresentar até o 21° (vigésimo primeiro) dia de cada mês: cópia 

da guia de GPS referente ao período imediatamente anterior, devidamente autenticada ou cópia 

simples acompanhada do respectivo original;  

16.7 O faturamento mensal do último período de prestação dos serviços só ocorrerá após o último 

dia efetivo da prestação e apuração do mesmo; 

16.8 A CONTRATADA deverá encaminhar o comprovante de recolhimento das obrigações 

previstas na convenção coletiva da categoria e de acordo com a periodicidade definida na própria 

convenção; 

16.9 Na Nota Fiscal deverão estar destacados o valor dos impostos sujeitos a retenção e 

recolhimento conforme legislação vigente; 

16.10 O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário na conta 

corrente indicada pela CONTRATADA; 

16.11. No preço estão incluídas todas as despesas de equipamentos, impostos, transporte, mão de 

obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste   

termo de referência. 



16.12 As Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe-s) e os documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações legais, deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: 

nfe.prodabel@pbh.gov.br e para o fiscal do Contrato e deverão estar destacados o valor dos 

impostos sujeitos a retenção e recolhimento, conforme legislação vigente; 

16.13. Os documentos fiscais que não atenderem às determinações deste termo serão devolvidos 

à CONTRATADA para os ajustes necessários, e a contagem do prazo para pagamento reiniciará 

a partir da data da reapresentação do documento corrigido e certificado pelo fiscal. 

16.14. A CONTRATADA deverá emitir folha de pagamento e guia de recolhimento das 

obrigações previdenciárias e sociais que contenha as informações do pessoal alocado na prestação 

do serviço contratado. 

16.15 O atraso na apresentação do faturamento que venha implicar atraso no recolhimento da 

importância retida para o INSS acarretará no repasse dos acréscimos legais à CONTRATADA. 

16.16. Para vale-refeição e vale-transporte deverão ser observados os seguintes critérios: 

Vale-Transporte: 

Custo Total Mensal do vale-transporte = Quantidade de empregados X 

número de vales/dia X tarifa vigente X nº de dias trabalhados – 6% 

sobre o valor do salário mensal. 

Vale-Refeição: 

Custo Total Mensal do vale-refeição = Quantidade de empregados X 

01 (um) vale/dia X valor do vale conforme CCT X nº de dias 

trabalhados – 20% sobre o valor dos vales-refeição. 

 

 

 

 

17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

(...) 

17.1.10 O encarregado ficará alocado na unidade “Sede da Prodabel” e será responsável por 

acompanhar, realizar vistorias e tomar todas as providências necessárias para o bom andamento 

dos trabalhos em todas as unidades de prestação de serviços, sendo o seu deslocamento para 

qualquer unidade, de incumbência da CONTRATADA. 

17.1.11. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou indiretamente da 

execução dos serviços ora contratados, tais como: aquisição de materiais, equipamentos e 

utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, tributos e demais gastos, sendo neles 

incluídos contratação e demissão de funcionários, transporte, alimentação, uniformes e seus 

complementos, além de treinamento e/ou reciclagens; 

17.1.12. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - quer humano quer materiais – com vistas à 

qualidade dos serviços à satisfação da CONTRATANTE, praticando produtividade adequada aos 

vários tipos de trabalhos; 

mailto:nfe.prodabel@pbh.gov.br


17.1.13.Garantir o pronto atendimento às solicitações da CONTRATANTE para eventuais 

atividades não previstas, como por exemplo, limpeza de fragmentos de vidro no chão, por 

derramamento de líquidos etc.; 

17.1.14.Fornecer e manter atualizada a relação nominal e os demais dados dos empregados que 

estejam atuando para o atendimento do objeto do contrato;  

17.1.15.Informar sobre eventuais demissões e substituições no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar das respectivas ocorrências;  

17.1.16.Fornecer, sempre que solicitado pela PRODABEL, cópia integral da folha de pagamento; 

17.1.17.Apresentar, quanto aos substitutos dos profissionais faltosos, documento individualizado 

de encaminhamento da contratada, contendo o seu nome e respectivo número de CPF e matrícula. 

17.1.18.Providenciar para que todos os empregados que atuem no atendimento ao objeto do 

contrato tenham domicílio bancário no Município de Belo Horizonte. 

17.1.19.Atender às normas legais vigentes relativas à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

17.1.20. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a 

PRODABEL, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, nos 

termos da Lei 13.303/2016;  

 

22 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO  

22.1. O objeto que trata este TR será recebido: 

(...) 

 

Informamos que as alterações supracitadas NÃO interferem na elaboração da proposta comercial.  

 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos, permanecem 

inalterados.  

 

 

Belo horizonte, 30 de abril de 2021. 

 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara  

 
 


