
ENC: Esclarecimento Pregão eletrônico 15/2020 

 
Boa tarde. 
 
Encaminho abaixo, esclarecimentos aos questionamentos solicitados. 
 
Atenciosamente, 
 
Adriana Alves de Souza 
Pregoeira 
 

 
De: Luiz Gustavo Meneses Barreto  
Enviado: terça-feira, 1 de setembro de 2020 13:01 
Para: Pregão <pregao@fapemig.br>; Adriana Alves Souza  
Cc: Ismael Robert dos Santos  
Assunto: ENC: Esclarecimento Pregão eletrônico 15/2020 

  

Senhora Pregoeira, 

 
Encaminhamos abaixo resposta ao licitante: 

 
1 - Vai ser pago adicional de insalubridade e periculosidade? Se sim, em qual postos? 

Caberá a CONTRATADA providenciar o laudo elaborado e assinado por profissional 
competente devidamente registrado no Ministério do Trabalho, conforme 

determinado pelo TCU, para subsidiar a cobrança dos percentuais de 
insalubridade/periculosidade, caso necessário. 

 
2 - Qual porcentagem do ISS a ser utilizado na planilha? 

A Lei Municipal n° 8.725, de 30 de dezembro de 2003, dispõe que é de 5% a alíquota 
em Belo Horizonte para o serviço de manutenção predial. 

 

3 - A equipe que não fica permanentemente na Fundação é pra incluir os valores 
juntamente com o pessoal de dedicação exclusiva na planilha? 

Não será necessária a especificação detalhada na planilha dos funcionários não 
residentes. A informação sobre o custo de sua mão de obra da equipe não permanente 

deverá ser colocada no módulo 5 como "outros custos" ou "custos indiretos". 

4 - Vocês poderiam disponibilizar a planilha em excel? 
Sim. A planilha será disponibilizada em documento anexo. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
De: lucas@h2feng.com.br <lucas@h2feng.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 15:51 



Para: Pregão <pregao@fapemig.br> 
Assunto: Esclarecimento Pregão eletrônico 15/2020 

  
Prezados, Boa tarde! 

 

Referente ao pregão eletrônico 15/2020, necessito de alguns 

esclarecimentos. 

 

1 - Vai ser pago adicional de insalubridade e periculosidade? Se sim, 

em qual postos? 

2 - Qual porcentagem do ISS a ser utilizado na planilha? 

3 - A equipe que não fica permanentemente na Fundação é pra incluir os 

valores juntamente com o pessoal de dedicação exclusiva na planilha? 

4 - Vocês poderiam disponibilizar a planilha em excel? 

 

Desde já, agradecemos a sua atenção. 

-- 

 

 


