
 

 

PRAÇA SÃO GONÇALO, N.º 18

 

PEDIDO

PREGÃO PRESENCIAL

PEIDO A ESCLARECIMENTO Nº 
 
Solicito os seguintes esclarecimentos:

  

1 – Qual atual prestadora dos serviços?
 

 RESPOSTA :  
 
Para estes tipos de serviços não temos contratos com 
 

2 – Tendo em vista a atual situação econômica do país pergunta

feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses?
 

 RESPOSTA : 
 
A Câmara de Contagem realiza seus pagamentos em dia, observando  as formalidades 

do item 12 do Edital de licitação
 

3 –  Qual salário pago atualmente para os postos? Ou qual convenção coletiva deve ser 

utilizada como base? 
 

RESPOSTA :  Não temos contratos com 

licitantes avaliarem quais convenções coletivas utilizar

propostas de preços, a fim de 

 
 

4 - Qual o horário de trabalho?
 

 RESPOSTA : 
 
O horário diário de entrada e 

da ordem de inicio de serviços

da Câmara de Contagem. 
 

5 -  Será necessário o fornecimento de material e/ou equipamento para a execução das 

atividades que os colaboradores irão exercer? Se sim, quais?

RESPOSTA : Não 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONTAGEM 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRAÇA SÃO GONÇALO, N.º 18 - CENTRO 
CONTAGEM/MG - CEP: 32017-170 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 2 
 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 01/2019 
 

PROCESSO Nº 21/2019 
 
 

PEIDO A ESCLARECIMENTO Nº 2 

esclarecimentos: 

Qual atual prestadora dos serviços? 

Para estes tipos de serviços não temos contratos com NENHUMA empresa

Tendo em vista a atual situação econômica do país pergunta-se: os pagamentos são 

feitos em dia? Ou qual a média de atraso em dias/meses? 

A Câmara de Contagem realiza seus pagamentos em dia, observando  as formalidades 

do item 12 do Edital de licitação. 

Qual salário pago atualmente para os postos? Ou qual convenção coletiva deve ser 

temos contratos com NENHUMA empresa. Fica

quais convenções coletivas utilizarem para elaboração de suas 

propostas de preços, a fim de atenderem aos serviços ora solicitados. 

o horário de trabalho? 

entrada e saída será definido com a Diretoria Administrativa

de serviços, sempre respeitadas às 44 horas semanais

Será necessário o fornecimento de material e/ou equipamento para a execução das 

atividades que os colaboradores irão exercer? Se sim, quais?  

CÂMARA MUNICIPAL DE 

empresa. 

se: os pagamentos são 

A Câmara de Contagem realiza seus pagamentos em dia, observando  as formalidades 

Qual salário pago atualmente para os postos? Ou qual convenção coletiva deve ser 

Fica a cargo dos 

para elaboração de suas 

dministrativa quando 

44 horas semanais e o expediente 

Será necessário o fornecimento de material e/ou equipamento para a execução das 
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6 -  Preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário 

comparecer, eventualmente ao local de trabalho?

 

RESPOSTA : Sim. 
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Preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário 

parecer, eventualmente ao local de trabalho? 

 Contagem, 31 de 

Érica Souza 
Pregoeira 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

Preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário 

de maio de 2019 


