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Licitação [nº 953765]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

19/09/2022 às 17:20:03 (continuação respostas nº 1):por força dessa legislação, em seu art. 3º, XX, estabelece-se que o imposto é devido no "do estabelecimento do tomador
da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado" - no caso, o Município de Belo Horizonte. Assim, ainda que a prestação
de serviço ocorrer em teletrabalho ou em local diverso de Belo Horizonte, ainda será devido o imposto ao Município de Belo Horizonte. F)- Atualmente
este serviço é prestado considerando pontos de função, formato distinto do proposto neste edital. A atual contratada é a M. I. Montreal Informática S/A.
G)- Os contratos e termos aditivos estão disponíveis nos seguintes links: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-
contratos/smasac-2020 , https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/smasac-2021 ,
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/smasac-2022 ,

19/09/2022 às 17:19:09 RESPOSTAS Nº 1: A)- Os valores indicados na planilha representam meros exemplificadores. Considerando-se que a licitação se dará pelo menor
preço, os licitantes são livres para o oferecimento de propostas, ressalvado que, uma vez celebrado o contrato, aquele valor será o estipulado para a
prestação do serviço. B)- Não há esta previsão. C)- A taxa de administração dos contratos de prestação de serviço de mão de obra terceirizada deverá
ser limitada em até 7% (sete por cento). D)- O licitante tem liberdade para ofertar proposta dos valores de acordo com a CCT do estado do profissional,
da sede da empresa ou do Município de Belo Horizonte. E)- Ainda que a execução do serviço seja realizada em local diverso da PBH, verifica-se que o
contrato se configura como locação e fornecimento de mão de obra, sujeito ao ISS conforme item 17.05 da lista anexa da Lei Complementar 116/03.
Ainda, (...)

19/09/2022 às 17:17:01 PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 1: A)- Os salários indicados na planilha em anexo (Excel) são referências salariais ou são os salários mínimos
exigidos para a contratação? B)- Há previsão de aprovisionamento de valores em conta vinculada? C)- Entendemos que o licitante não pode exceder o
lucro de 7%. Está correto esse entendimento? D)- Sendo que os profissionais alocados podem atuar em teletrabalho, logo, podemos ter profissionais
de outras regiões, que não sejam de MG, podemos usar a CCT do Estado em que o profissional reside? Ou podemos usar a CCT do Estado da sede
da nossa empresa? E)- Ainda com relação ao local de execução, como os serviços não serão executados nas instalações da Prefeitura, podemos
aplicar o ISS do local de execução dos nossos trabalhos? F)- Qual o fornecedor que atualmente presta serviços iguais ou similares ao objeto desta
contratação? G)- Qual o número do contrato deste fornecedor e qual sua vigência?


