
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 

   

RIO MINAS SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS  

 

 

 

1 -  item 11.7.2 do edital ” 11.7.2. As proponentes deverão preencher apenas os valores 

correspondentes aos salários, os PERCENTUAIS referentes a Administração, encargos sociais e 

tributos e os VALORES de despesas com equipamentos, materiais e insumos que estiverem 

demarcados como de responsabilidade da licitante na Planilha de Composição de Custos 

constante no Anexo deste edital. Os demais campos não deverão ser alterados, sob pena de 

desclassificação”. Ao incluirmos os encargos sociais de acordo com a legislação vigente, deveria ser 

alterado o % da incidência do Grupo A x Grupo B referente ao Grupo “D”. No entanto, como há um 

valor digitado e as licitantes não podem alterar esse campo a planilha deve ser corrigida bem como 

a estimativa do edital reabrindo os prazos. Será feita essa correção? 

 

R: O percentual não será alterado. 

 

  

2- edital 7.2.1 “O parâmetro de dimensionamento de produtividade por faxineiro, em jornada de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda-feira a sábado, para fim de composição de preços.” 

Observamos na planilha de custos que tem digitado o valor de 88 vales, e verificamos que equivale 

a 4 tarifas/dia por pessoa. Não foi considerado o sábado nesse custo? 

 

R: A licitante deverá obedecer ao limite máximo dos vales previstos na planilha. 

 

 

  

3- Edital informa áreas de banheiro, porém a Administração não considerou insalubridade a nenhum 

posto. As licitantes não devem cotar? 

 

R: Não há áreas insalubres. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 – Caso seja identificado na execução do contrato a incidência de insalubridade será feito aditivo 

para essa inclusão? 

 

R: Vide resposta anterior. 

 

 

  

5- Observando a planilha, verificamos que os materiais e equipamentos não sofrem incidência da 

taxa administrativa. Qual o motivo? 

 

R: Definição da contratante. 

 

 

 

 

Belo horizonte, 11 de maio de 2021. 

 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara  

 


