PERGUNTAS:
Brasília/DF, 20 de maio de 2010.
Esclarecimentos referentes ao EDITAL DE PREGÃO AMPLO No 73/2010
1. A empresa que aplicar o Fator Acidentário de Prevenção conforme (Decreto nº 6.957,
de 09.09.2009) ao SAT item do grupo “A” dos encargos sociais será desclassificada?
2. Conforme estudo abaixo as empresas poderão aplicar na quantidade do vale transporte
e alimentação a quantidade de 21 dias úteis trabalhados?

Ano

Com trabalhado aos
sábados

Sem trabalho aos sábados

2000

303

252

2001

302

251

2002

305

256

2003

305

254

2004

304

254

2005

304

252

2006

301

249

2007

302

251

2008

306

255

2009

303

251

2010

302

252

2011

303

253

2012

303

252

Média anual

303,31

252,46

Média
mensal

25,28

21,04

3. A empresa poderá cotar salário diferente do edital?

4. Poderá ser adotado o modelo de planilha da IN. 3 ou modelo do edital é obrigatório?

5. A empresa que cotar para conforme Instrução Normativa 3 os encargos 12,10% para
Férias e 5,00% para o Adicional do FGTS Rescisão sem justa causa será
desclassificada?

6. Para atendimento e aceitação do atestado qual a quantidade de funcionários que deverá
ter?
Santa Helena Urbanização e Obras Ltda
Departamento de Negócios
Tel: (61) 3252-0002

Brasília - DF, 20 de maio de 2010

Ao
Senado Federal
Comissão Permanente de Licitação
A/c. Sr. Luciano Freitas de Oliveira
Pregoeiro
NESTA
Ref.: Pregão 073/2010 - Questionamento.
Prezado Senhor Pregoeiro,
A Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda, CNPJ nº.
00.339.291/0001-47, interessada no certame em epígrafe, vem à presença de V.Sa.
solicitar os seguintes esclarecimentos quanto ao Pregão 073/2010:
a)

No grupo I – apoio operacional é estimado um quantitativo total de
614 profissionais, com salários variados e quantitativos por categoria idem,
consta observação de que haverá reserva técnica mínima de 50 profissionais.
Questionamos: de que forma serão cobradas as parcelas referentes à insumos
diversos relativas ao quadro reserva?

b)

Haverá incidência dos demais componentes e tributos sobre estas
parcelas?

c)

Será feito cálculo apartado das planilhas individuais para os
profissionais qualificados como reserva técnica?
Tais questionamentos visam sanar os seguintes problemas de cálculo:

a)

Para remuneração e encargos sociais poderá ser definido um
percentual de 8,145% (50/614) para atendimento de salários.

b)

O citado na letra “a” acima não pode valer como parâmetro para as
parcelas de insumos diversos, haja visto que a reserva técnica efetivamente
trabalhará 22 dias mensalmente, não tendo como definir percentual para atender
estes custos.

c)

O citado na letra “b” vale também para demais componentes e
tributos.

Para os grupos II e III vale o mesmo raciocínio e consequentemente o
mesmo questionamento.
Atenciosamente,
Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda.
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Brasília-DF, 21 de maio de

Prezado Senhor,
SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS., com sede em Brasília-DF, no
SRTVS QD. 701, BL. O, Ed. Multiempresarial, Salas 630, CEP: 70.70.340-000, CNPJ n°
04.963.136/0001-58, Inscrição Estadual n° 07.431.876/001-45, Telefone/Fax: (61) 3033-3535,
vem solicitar esclarecimentos para a licitação em referência:
1) O anexo 3, Grupo III, estabelece que a empresa deverá ter uma reserva técnica de no
mínimo 11 (onze) profissionais:
Diante do exposto, perguntamos: Estes 11(onze) profissionais, já estão inclusos dentro
do 147 (cento e quarenta e sete) profissionais ou a empresa deverá cotar em suas
planilha de custos um total de 158 (Cento e cinquenta e oito) profissionais?
Resposta do Senado:
O objeto da licitação é o quantitativo de pessoal relacionado em cada grupo. Cabe à
empresa manter reserva técnica sem custo adicional para o Senado, para cobrir faltas de
qualquer natureza, incluindo férias. b) A distribuição do contingente é de
responsabilidade da empresa, que tem por obrigação a substituição em tempo hábil de
funcionários faltantes. O objeto da licitação é o quantitativo de pessoal relacionado em
cada grupo. Cabe à empresa manter reserva técnica sem custo adicional para o Senado,
para cobrir faltas de qualquer natureza, incluindo férias.
Diante do exposto, solicitamos outro esclarecimento: Se caso a licitante, não cote esta
reserva técnica em suas planilhas de custos, esta será desclassificada?

Certo de sermos prontamente atendidos, agradecemos antecipadamente Vossa Atenção.

Cordialmente,

SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
CRISTIAN MOYA TELES
REPRESENTANTE LEGAL

RESPOSTAS:
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, na sala de
reuniões localizada no 16º andar do Edifício Anexo I do Senado Federal, com a
presença do Pregoeiro e dos membros abaixo-assinados, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal, com a finalidade de
apreciar o processo em epígrafe, exclusivamente quanto aos questionamentos
feitos pelas empresas SANTA HELENA, JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA, SERVEGEL SERVIÇOS e SOLUÇÃO SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS. Após análise e discussão de todos os pedidos de
esclarecimentos, a Comissão decidiu com relação aos questionamentos da
SANTA HELENA – 1) Nenhuma empresa será desclassificada por observação
à legislação. 2) Deverá ser observado o inciso XVI da cláusula 2° do anexo 6

da Minuta de Contrato. 3) O salário do Edital é a base. 4) A licitante deve
atender o Capítulo IV do Edital. 5) Não haverá desclassificação por cotar
percentuais superiores aos estipulados no anexo 4 quando se tratar de custos
variáveis. 6) De acordo com a alínea “b” do item 6.1.3 do Edital.
Questionamentos da JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - Em
resposta a todos os questionamentos, o objeto da licitação é o quantitativo de
pessoal relacionado em cada grupo. Cabe à empresa manter reserva técnica
sem custo adicional para o Senado, para cobrir faltas de qualquer natureza,
incluindo férias. Questionamentos da SERVEGEL SERVIÇOS. 1) Não. 2) O
procedimento destina-se à contratação de empresa especializada no ramo, que
tem que conhecer a realidade do mercado (item 2.1 do Edital). O
preenchimento da planilha é atribuição da licitante que deverá observar seus
próprios custos e a legislação pertinente. 3.1) Deverá ser observado o inciso
XIX da cláusula 2° do anexo VI (minuta do Contrato). 3.2) A repactuação está
disciplinada na cláusula quinta da Minuta do Contrato. 3.3) Nas propostas
devem ser observados os salários base do Edital. 3.4) Os valores base do
Edital são os menores aceitáveis. 3.5) A repactuação está disciplinada na
cláusula quinta da Minuta do Contrato. 3.6) O preenchimento da planilha é
atribuição da licitante que deverá observar seus próprios custos e a legislação
pertinente. Os critérios de julgamento das propostas encontram-se no capítulo
V do Edital. 4, 4.1 e 4.2) As obrigações da contratada são as estabelecidas no
Edital e seus anexos. O preenchimento dos campos percentual e custo, da
planilha anexo 4, é de responsabilidade da empresa devendo refletir seus
custos, desde que não contrarie a legislação, atenderá ao Edital. 5, 5.1 e 5.2) O
objeto da licitação é o quantitativo de pessoal relacionado em cada grupo.
Cabe à empresa manter reserva técnica sem custo adicional para o Senado,
para cobrir faltas de qualquer natureza, incluindo férias. Questionamentos da
SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – Somente serão desclassificadas
as propostas em desacordo com o Edital. O preenchimento dos campos
percentual e custo, da planilha anexo 4, é de responsabilidade da empresa
devendo refletir seus custos, desde que não contrarie a legislação, atenderá ao
Edital. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião,
e nós, Otílio Rodrigues Santa Cruz, Elineide Nunes da Costa Macedo e Hélio
Rodrigues Figueiredo Júnior, Secretários da Comissão, lavramos a presente
Ata, que será assinada por todos os presentes.
LUCIANO FREITAS DE OLIVIERA
Pregoeiro

CLAUDIONAOR MOURA NUNES

MÁRIO CESAR PINHEIRO MAIA

HELENA PEREIRA GUIMARÃES

