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ESCLARECIMENTO Nº 3 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020

QUESTIONAMENTO 1

 

Irão cobrar conta-vinculada com percentual referente a Férias e 1/3 de Constitucional de 12,10% segundo a IN
05/2017? Será aceito percentual de 11,11% (8,33%+ 2,78%) ou 3,025% (3,025% + (férias do repositor que é
9,075% = 12,10)) ou 2,78%?

RESPOSTA 1

 

Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da
exequibilidade, prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e benefícios
previstos na convenção coletiva de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção coletiva de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplificativo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante, desde
que demonstre os custos aplicáveis. 
 

 

QUESTIONAMENTO 2

 

Diante de algumas alterações e no interesse de que as empresas tenham isonomia na composição dos custos,
questiono se os itens dos MÓDULOS 3 e 4 deverão utilizar a base de cálculo somente sobre a
REMUNERAÇÃO? Caso contrário, base de cálculo para os módulos 2, 3 e 4 na composição?

 

RESPOSTA 2

 



Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da
exequibilidade, prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e benefícios
previstos na convenção coletiva de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção coletiva de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplificativo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante, desde
que demonstre os custos aplicáveis. 
 

 

QUESTIONAMENTO 3

 

E qual será o CCT que deve ser utilizado na proposta?

 

RESPOSTA 3

 

A convenção coletiva de trabalho deverá ser aquela do local do trabalho e aplicável à categoria.

Deverá ser indicada a convenção coletiva de trabalho utilizada, conforme item 6.1.2.1. do edital. 
 

 

QUESTIONAMENTO 4

 

A contratada deverá disponibilizar os materiais para execução dos serviços? Se sim, Quais materiais e
equipamento e a quantidade ? Pois no edital não possui a tabela referente aos materiais.

RESPOSTA 4

 

No presente pregão não está previsto o fornecimento de material ou equipamento, conforme item 9 do termo de
referência.

QUESTIONAMENTO 5

 

Os postos receberão o adicional de insalubridade ? Se sim, qual o grau de insalubridade ?

RESPOSTA 5



 

Os colaboradores não prestarão serviços em áreas insalubres ou com periculosidade.

 

QUESTIONAMENTO 6

Qual valor do vale transporte nas cidades que os postos serão alocados? Quais que não possuem transporte ?

RESPOSTA 6

A composição dos custos da proposta é de responsabilidade do licitante.

Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da
exequibilidade, prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e benefícios
previstos na convenção coletiva de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção coletiva de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplificativo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante, desde
que demonstre os custos aplicáveis. 
 

 

QUESTIONAMENTO 7

Referente às férias do Profissional Ausente, será permitido cotar a taxa de 0,93%=(((1/3)/12)+(1/12))/12 ou ? Se
n, qual o critério correto a ser utilizado, 8,33%=(1/12) ou 9,09%=(1/11)?

RESPOSTA 7

Quando da conferência da planilha na sessão de pregão, para fins de verificação da
exequibilidade, prioritariamente serão conferidos a adequação dos valores referentes à remuneração e benefícios
previstos na convenção coletiva de trabalho.

Para a composição dos custos da planilha, o licitante deverá seguir o que determina a legislação correlata e
convenção coletiva de trabalho.

Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplificativo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante, desde
que demonstre os custos aplicáveis. 
 

QUESTIONAMENTO 8

Se há planilha editável em EXCEL para a formação da Proposta? Se sim, poderia nos encaminhar via e-mail?

RESPOSTA 8

Modelo de planilha para formação de proposta está presente no link

https://crn9.org.br/licitacao/



Ressalta-se que o modelo da planilha é exemplificativo, podendo ser adotado modelo próprio do licitante, desde
que demonstre os custos aplicáveis.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 01/04/2021, às
15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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