
 

 

 
ESCLARECIMENTO 03 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017 - UASG 926482  

 
 
Pergunta 1: 
Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual a 
atual prestadora dos serviços? 
Resposta 1: 
Não há prestador de serviços. Este contrato será o primeiro. 
 

Pergunta 2: 
Os funcionários terão direito a adicional de periculosidade? Em caso positivo, quantos e quais postos? 
Resposta 2: 
Não há adicional de periculosidade. 

Pergunta 3: 
Os funcionários terão direito a adicional de insalubridade? Em caso positivo, quantos, quais postos e qual 
percentual? 
Resposta 3: 
Não há adicional de insalubridade. 

Pergunta 4:  
Qual a quantidade de funcionários que executam os serviços atualmente? 
Resposta 4: 
Não há prestador de serviços. Este contrato será o primeiro. 

Pergunta 05: 
Qual o valor dos salários praticados atualmente? 
Resposta 05: 
Não há prestador de serviços. Este contrato será o primeiro. 

Pergunta 06: 
OS funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção da Categoria? Em caso positivo 
quais benefícios e respectivos valores? 
Resposta 06: 
Não há prestador de serviços. Este contrato será o primeiro. 

Pergunta 07: 
Qual o sindicato utilizado pela atual prestadora dos serviços? A empresa vencedora poderá adotar o 
sindicato pertencente ao seu ramo de atividade? 
Resposta 07: 
Não há prestador de serviços. Este contrato será o primeiro.  
O Sindicato a ser adotado é o SINDICATO DAS EMPRES DE ASSEIO CONSERVACAO DO EST DE MG, CNPJ 
n. 16.844.557/0001-49, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). Jorge Eugenio Neto; E 
SINDICATO TRABS EMPRESAS TRANSP PASSAGEIROS URBANO,SEMI-URBANO, METROP, 
RODOV,INTERMUNI, INTERESTAD, INTERN, FRETAMENTO, TURISMO, ESCOLAR DE BH E RM, CNPJ n. 



 

 

17.437.757/0001-40, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). Ronaldo Batista De Morais; e 
a CCT é a seguinte: Número de Registro no MTE: MG000967/2017 
 
 
Pergunta 08: 
Qual o horário de trabalho dos turnos? 
Resposta 08: 
Conforme item 3.20.2 do Termo de Referência, a jornada diária de trabalho do Motorista profissional 
será de 08 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 02 (duas) horas extraordinárias ou, 
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 04 (quatro) horas extraordinárias. 
 
Pergunta 09: 
Para a jornada de 44 horas semanais, existirá jornadas aos sábados? 
Resposta 09: 
Não há jornada fixa aos sábados, uma vez que o CAU/MG tem seu horário de funcionamento de segunda 
a sexta, contudo poderão haver eventualidades de viagens conforme item 3.18 do Termo de Referência. 

Pergunta 10: 
Existe transporte regular aos locais de trabalho? Em caso positivo quais linhas e respectivos valores de 
tarifa? 
Resposta 10: 
Existem linhas de ônibus coletivo com Tarifa R$ 4,05. As linhas de ônibus variam de acordo com o local 
de saída. 

Pergunta 11:  
Será necessário fornecer algum tipo de material? Em caso positivo, quais e qual quantidade? 
Resposta 11: 
Não há necessidade de fornecimento de material. 

Pergunta 12: 
Será necessário fornecer algum tipo de equipamento? Em caso positivo, quais e qual quantidade? 
Resposta 12: 
Não há necessidade de fornecimento de equipamento. 

Pergunta 13: 
Será necessário fornecer algum tipo de armário, container, mobília, etc? Em caso positivo, quais e qual 
quantidade? 
Resposta 13: 
Não há necessidade de fornecimento dos itens questionados. 

Pergunta 14: 
Para controle de assiduidade dos profissionais, será necessário ponto eletrônico ou mecânico ou poderá 
ser realizado por folha de ponto? 
Resposta 14: 
O controle de assiduidade será feito pelo CAU/MG.  

 



 

 

Pergunta 15: 
Será necessário o fornecimento de uniformes e EPIs? Em caso positivo quais e qual a quantidade? 
Quantos jogos de uniformes serão suficientes para atender ao contrato? 
Resposta 15: 
O fornecimento de uniformes e EPIs estão descritos no Edital e Termo de Referência. 

Pergunta 16: 
Qual a descrição das atividades e respectivo código para emissão das faturas / Notas Fiscais? Qual o 
respectivo percentual de ISSQN? 
Resposta 16: 
Para informações sobre a alíquota que será aplicada, gentileza consultar legislação do município de Belo 
Horizonte sobre o ISSQN. 

Pergunta 17: 
O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer, 
eventualmente ao local de trabalho? 
Resposta 17: 
Conforme item 3.29 do Termo de Referência, não há necessidade do preposto no local. 

Pergunta 18: 
Haverá necessidade de ter um preposto na localidade? Caso positivo, o preposto poderá ser um dos 
profissionais que atenderá o escopo contratual? 
Resposta 18: 
Conforme itens 10.1.13 e 3.29 do Termo de Referência, a Contratada deverá disponibilizar os contatos 
(telefone, endereço, e-mail, rádio, etc.) dos responsáveis pela execução dos serviços e de seu preposto. 
Não há necessidade do preposto no local. 

Pergunta 19: 
O preposto deverá permanecer em tempo integral no local de execução dos serviços? 
Resposta 19: 
Não há necessidade de manter preposto no local. 

Pergunta 20: 
Para fins de avaliação da proposta comercial e habilitação, será considerada e analisada a Instrução 
Normativa nº 2/2008 e demais alterações? 
Resposta 20: 
Os critérios de análise de proposta e habilitação estão descritos no Edital e Termo de Referência. 

Pergunta 21: 
A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o SAT apresentado 
na planilha (RATXFAP)? 
Resposta 21: 
Não deverá apresentar, no entanto em casos de cessão da mão de obra poderá haver retenção do INSS 
sob a alíquota de 11%. 

 

 



 

 

Pergunta 22: 
A licitante que for convocada para apresentar planilha de custos, deverá comprovar o Regime de 
Tributação que se encontra, para verificação do PIS e COFINS apresentados? 
Resposta 22: 
Sim, deve ser comprovado o regime para que seja informado o que deverá ficar retido a título de 
tributação. 

Pergunta 23: 
Qual o critério para reajuste contratual? 
Resposta 23: 
O critério de reajuste contratual está descrito no Edital e Termo de Referência. 

Pergunta 24: 
Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a execução do 
contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, conforme variação da nova CCT? 
Resposta 24: 
As normas de repactuação estão descritas no item 11 do Termo de Referência. 

Pergunta 25: 
A vistoria técnica será obrigatória ou facultativa? 
Resposta 25: 
Não há previsão de visita técnica no Edital e Termo de Referência. 

 

 


