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EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.382/20-86 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, QUE DEVERÃO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA PRODABEL E DEMAIS 
UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E ANEXOS. 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

Empresa: MELLIUS SERVIÇOS 

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

SIM. Parceiros Empreendimentos. 

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

A forma de pagamento está prevista no edital. 

3. Qual valor estimado da licitação? 
O valor estimado para esta licitação consta nos autos do referido processo que baseia a referida 
licitação o qual está disponível para vistas e consultas de qualquer licitante no endereço: Av. 
Presidente Carlos Luz nº 1.275 bairro Caiçara BH/MG, mediante agendamento prévio por meio do 
email:gcaa-pb@pbh.gov.br 
  
4. Quais são os materiais e equipamentos que devem ser fornecidos pela empresa Contratada? 
Não serão fornecidos materiais e equipamentos pela CONTRATADA. 
  
4.1. Os epi´s devem no item materiais e equipamentos da aba proposta? Ou ondem devem ser 
cotados? 
Os custos dos epi´s deverão ser suportados pela CONTRATADA. 
  
5. Ao preencher o valor do uniforme na planilha denominada “proposta” o valor do encarregado e 
do ASG continuou zerado. Porém, verificamos no edital que ele é devido. Como proceder? 
A planilha será retificada. 
  
5.1 Mesmo os uniformes sendo diferenciados para cada cargo, obrigatoriamente devemos cotar o 
valor de R$280,00 para uniformes? 
O valor máximo para o conjunto de uniformes será de R$280,00 independente do cargo. 
  
5.1.1 Caso se comprove que esse valor não é suficiente poderá haver revisão de preços? 
Não. 
  
6. Verificamos que nas planilhas não constam adicionais de periculosidade ou insalubridade. Caso 
quando da elaboração do PPRA seja detectada a necessidade de pagamento desses adicionais será 
concedida a revisão/reequilíbrio do contrato? 
Não existem atividades e serviços em condições insalubres ou perigosas. 
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7. Favor informar o nº de registro da CCT utilizada para os cargos de técnico em refrigeração, 
operador de call center e meio oficial. Ou ainda, o nome do outro sindicato que compõe a CCT para 
fins de utilização da CCT correta. 
Os sindicatos e o ano da CCT constam na planilha de composição de preços. 
  
8. Será aceita a dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia de documentos 
expedidos no Brasil conforme prevê o art.9º do Decreto nº 9094/17? 
Observar o item 10.8 do edital. 
 
Empresa: GRUPO OLIMPO BRASIL 
 
1.O custo com o curso para os funcionários serão de responsabilidade da contratada? 
Sim. 
 
2. Onde será inserida o custo de epis na planilha? 
O custo relativo a EPI´s deverá ser suportado pela CONTRATADA. 
 
3. Qual o numero do registro no ministério do trabalho das ccts utilizadas na planilha de custos? 
Os sindicatos e o ano da CCT constam na planilha de composição de preços. 
 
4. Conforme o artigo 7º da Constituição Federal considera o salário mínimo um direito fundamental 
do trabalhador. Ou seja, o trabalhador não pode receber menos do que um salário mínimo, qual 
salário devemos considerar para a telefonistas? 
A contratação da função de telefonista não faz parte deste processo licitatório. 
 
5. Quais funcionários farão jus insalubridade e qual grau? 
Não existem atividades e serviços em condições insalubres.  
 
6. Quais funcionários farão jus de periculosidade? 
Não existem atividades e serviços em condições perigosas. 
 

Empresa: TERCEIRIZAÇÃO TOP SERVICE 

1) Qual a previsão para início dos serviços? 

01/05/2020 

2) O contrato já existe? Se sim, qual empresa atualmente presta os serviços? 

Sim. Parceiro Empreendimentos. 

3) Tendo em vista que o salário praticado é essencial a confecção da proposta, qual a 
remuneração atual dos cargos licitados? 

Gentileza observar as informações contidas na planilha de composição de preços do 
edital. 

4) Qual CCT foi utilizada para a cotação dos serviços licitados? 

Gentileza observar as informações contidas na planilha de composição de preços do 
edital. 

5) Quando for homologada nova CCT, será concedido repactuação do contrato de imediato? 
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As repactuações serão analisadas conforme suas validades. 

6) Algum cargo exige o pagamento de insalubridade? Se sim, qual o percentual? 

Não existem atividades e serviços em condições insalubres.  

7) Algum cargo exige o pagamento de periculosidade? 

Não existem atividades e serviços em condições perigosas. 

8) Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá 
ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual? 

Observar o previsto no Edital. A definição do preposto é de competência da 
CONTRATADA. 

9) Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os pagamentos são feitos 
em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? 

A forma de pagamento está prevista no Edital. 

10) Qual o critério para reajuste contratual? Qual a data base para fins de reajuste? Será 
conforme data de apresentação da proposta ou data do dissídio da categoria? 

                 Conforme previsto no Edital. 

11) Há necessidade de relógio de ponto biométrico? 

O controle de frequência do empregado é de responsabilidade da CONTRATADA. 

12)     Adicional noturno? 

Não haverá atividades no horário noturno. 

13)    Será necessária a disponibilização de materiais e equipamentos? 

Não serão fornecidos materiais e equipamentos pela CONTRATADA. 

14)     Será adotada o mesmo modelo de planilha que é utilizada hoje pela Prefeitura? Se sim 
gentileza disponibiliza-la junto ao site Licitações-e. 

A planilha a ser observada é a que consta no Edital. 
 
EMPRESA: RIO MINAS SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS 

 1 - A abertura das proposta e disputa ocorrerão do dia 03/04/2020 ? 

 SIM. 

 2 - Qual empresa presta os serviços atualmente? 

 Parceiro Empreendimentos. 
 
 


