Andreza Bitarães - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Licitação - CRCMG
segunda-feira, 29 de abril de 2019 17:12
Comercial 4 - Britanica Service
Vinícius Rosa - CRCMG; Izaias Gomes - CRCMG; Andreza Bitarães - CRCMG
RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

Sinalizador de acompanhamento:
Status do sinalizador:

Acompanhar
Sinalizada

Prezada licitante, boa tarde!
Encaminho as respostas para seus questionamentos:

Haverá prestação de serviços em áreas insalubres e /ou com periculosidade? Se sim, qual percentual?

O adicional de insalubridade deverá ser apurado em momento posterior à licitação, observando as disposições da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 da categoria e da Súmula 448 do TST. Não será devido o pagamento de adicional
de periculosidade.

Poderá ser utilizada a folha de ponto para registro da frequência dos colaboradores?
O controle do registro da frequência poderá ser feito por folha de ponto.

Para o serviço de copa, será necessário fornecer insumo tais como café, chá, açúcar, xícaras, copos e etc?
O CRCMG fornecerá os insumos pertinentes às rotinas da copa.

Será necessário fornecer algum tipo de equipamento, ou utensílio para esta prestação de serviço?
Os equipamentos de limpeza, quando necessários, serão providenciados pelo CRCMG, exceto em relação aos
equipamentos de proteção individual, que será responsabilidade da contratada, ver item 2.1.7.
Atenciosamente,

Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
licitacao@crcmg.org.br / www.crcmg.org.br

De: Comercial 4 - Britanica Service <comercial4@britanicaservice.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2019 16:43
Para: licitacao@crcmg.org.br
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

AO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
PREGOEIRO E EQUIPE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

1

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
para prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação
A Empresa BS ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI vem tempestivamente por este meio, enviar
questionamento referente às duvidas surgidas ao referido Pregão:
1. Haverá prestação de serviços em áreas insalubres e /ou com periculosidade? Se sim, qual

percentual?

2. Poderá ser utilizada a folha de ponto para registro da frequência dos colaboradores?
3. Para o serviço de copa, será necessário fornecer insumo tais como café, chá, açúcar, xícaras,

copos e etc?

4. Será necessário fornecer algum tipo de equipamento, ou utensílio para esta prestação de serviço?

Atenciosamente,
Majuza Soares
Departamento Comercial
Email: comercial4@britanicaservice.com.br
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