
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 

 

 

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. 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

   

MELLIUS SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 27.581.238/0001-04 

 

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

 

R: Sim. BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR Ltda 

  

2. Essa Contratante efetua os pagamentos em dia? Se não, qual a média de atraso? 

R: Os prazos de pagamentos estão previstos no edital. 

3. Os pagamentos de encargos dos grupos B e C, assim como os benefícios e insumos de mão de 

obra serão pagos por reembolso, quando da ocorrência, nos moldes atuais da PBH? Ou serão pagos 

junto da fatura mensal, conforme valor da planilha? 

R: A contratação é por m² e não por posto de trabalho. Sendo assim, os valores previstos na planilha 

são pagos mensalmente. 

4. Qual valor estimado dessa licitação? 

R: Conforme previsão legal, o orçamento é sigiloso. 

5. Podemos incluir na planilha o custo do PAF, por ser benefício previsto na CCT? 

  

R: Sim. 

 

5.1. Esse custo deve ser inserido no insumos, que há campos na cor verde? 

  

R: Sim 

 

 

 

 

 

 



6. Verificamos na planilha que haverá limpeza de sanitários. A CCT dispõe sobre o assunto na 

clausula segunda, cite-se: 

  

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA LIMPEZA DE 

BANHEIROS PÚBLICOS E COLETIVOS 

Fica convencionado por esta Convenção Coletiva de Trabalho, até que sobrevenha regulamentação 

específica, de forma a se atender o disposto nos artigos 190 e 192 da CLT, estabelecendo os critérios 

para definição de banheiros públicos de uso coletivo e de grande circulação, que as empresas 

realizarão o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, ou seja, no percentual de 

40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, para os trabalhadores que efetivamente realizam 

a limpeza de banheiros públicos ou de uso coletivo de grande circulação, bem como a respectiva 

coleta de lixo do banheiro na forma do inciso II da Súmula 448 do TST. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Entende-se por banheiro público aquele que tem acesso livre e irrestrito 

dos usuários à instalação sanitária, ainda que haja cobrança de taxa para acesso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Entende-se por banheiro de grande circulação aquele de utilização 

efetiva igual ou superior a 99 (noventa e nove) pessoas por dia, independentemente da quantidade 

de banheiros limpos por cada empregado. 

  

Por isso perguntamos: devemos incluir o adicional de insalubridade na planilha? 

 

R: Não há prestação de serviços insalubre. 

 

  

7. Qual valor mensal atual dos materiais? 

 

R: R$ 186,24 

 

  

8. Qual valor mensal atual dos equipamentos? 

 

R: R$ 186,18 

 

  

9. Favor nos informar a listagem de materiais e equipamentos fornecidos atualmente com a 

respectiva quantidade e periodicidade de fornecimento. 

 

R: Os materiais e equipamentos são fornecidos mensalmente em quantidades necessárias para a 

execução do contrato. 

 

 

 

Belo horizonte, 11 de maio de 2021. 

 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara  

 


