
 

 

CONFIANÇA – SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ 01.030.016/0001-00. 
Rua Conselheiro Pedro Luiz, Ed. Light Center, nº 111, Rio Vermelho, Salvador/BA. CEP: 41950-610. 

Tel:  71 2132-5059 – Email: comercial@confiancasolucoes.com.br 

A  

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

A CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO-DE-OBRA EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.030.016/0001-00, vem através 
desta, solicitar esclarecimento referente ao Pregão nº 010/2020 cujo objeto refere-se 
a contratação 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 no edital e seus 
anexos. 
 

No que se refere à elaboração da Proposta de Preço, pergunta-se: 

 

1. De acordo com o item 11.5.2 do edital “os Licitantes deverão preencher apenas os 

PERCENTUAIS referentes a Administração, Encargos Sociais e Tributos e VALOR de 
despesas com equipamentos e materiais. Os demais campos não deverão ser alterados, sob 

pena de desclassificação”, no entanto, pude perceber que na planilha de custos 
para a função de Call Center foi considerada a CCT Sinstal/Sintel sendo que as 
empresas do ramo de terceirização de mão de obra estão subordinadas a CCT 
Seac/Sintel e nesta última os valores de salários e benefícios são maiores que 
os constantes na CCT Sinstal/Sintel. Tendo em vista a compatibilidade do 
Seac/Sintel com o objeto da licitação e com a função acima citada será 
possível realizar a alteração da CCT? 

 
2. A CCT do Sindeac possui 2 aditivos MG000383/2020 e MG000462/2020 um 

deles altera o piso mínimo da CCT para o valor de R$ 1.179,16 o que impacta 
no salário do auxiliar de serviços gerais / trabalhador braçal e da copeira, 
sendo assim será permitida a alteração na planilha? 
 

3. A CCT Sinstal/Sintel utilizada para a função de operador de cal center já foi 
homologada para o ano de 2020 sob nº MG000563/2020 que aumenta 
substancialmente o salário e benefícios a serem fornecido, sendo assim, 
poderá ser realizado alteração dos valores?  

 
 

 
 

Salvador/BA, 27 de março de 2020. 


