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O SESI, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO I referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: Sobre o item abaixo do edital: 
1.3.1 O posto ficará descoberto durante o intervalo. A fim de minimizar os impactos de não ter cobertura, 
os intervalos devem ser feitos fora de horários de maior circulação, como entrada e saída de alunos e 
funcionários. 
De acordo com o exposto acima, nosso entendimento é: 
Posto 30h semanais (15 minutos de intervalo sem reposição) 
Posto 12h diárias, 12x36 (01 hora de intervalo sem reposição) 
Posto 24h diárias, 12x36 (01 hora de intervalo por turno sem reposição) 
Está correto nosso entendimento? Se não, gentileza apor quais intervalos devemos considerar de acordo 
com as cargas horárias acima informadas. 
RESPOSTA 01: Correto. 
 
PERGUNTA 02: Sobre o item abaixo do edital: 
1.1.2 O valor apresentado para serviços eventuais deste edital contém todas as despesas e impostos 
respectivos, sendo de R$ 44,45... 
Este valor está correto? 
RESPOSTA 02: Sim 
 
 
PERGUNTA 03: Em relação ao edital de pregão eletrônico nº 2.0275/2020, ANEXO II, ITEM 2.3: “2.3 A 
empresa optante do Simples Nacional poderá participar da presente Licitação, todavia, considerando o 
disposto no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/06, tais empresas deverão: 
I. formular propostas considerando o regime de tributação normal (sem os benefícios do Simples Nacional, 
portanto) e; 
II. acaso sagre-se vencedora do certame/lote, deverá solicitar sua exclusão tempestiva do regime Simples 
Nacional, nos moldes do art. 31, da Lei nº 123/06. (Referências jurisprudenciais: Acórdão nº 2798/2010 – 
Plenário; Acórdão nº 797/2011 – Plenário; Acórdão nº 341/2012 – Plenário).” 
 
Porém, o próprio Acórdão nº 2798/2010 – Plenário, ITEM 16.: 
 
“16. O DEJUR cita, por fim, trecho do Voto referente ao Acórdão 3075/2008-Plenário: “A Lei 
Complementar veda a participação de pessoas jurídicas que realizem cessão ou locação de mão de obra, 
entretanto, autoriza expressamente que pessoas jurídicas prestadoras de serviços de limpeza, 
conservação e vigilância optem por esse regime de tributação (art. 17, inciso XII e § 1º, inciso XXVII). O 
Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em 30 de maio de 2007, 
editou a Resolução CGSN nº 004 que, em seu art. 12, § 3º, inciso XXVI, permite a opção pelo SIMPLES 
por parte de pessoas jurídicas que prestem serviços de vigilância, limpeza e conservação”. 
 
Nosso pedido de esclarecimento é justamente sobre esse tema, se há previsão legal para empresas de 
VIGILÂNCIA se enquadrarem no regime SIMPLES NACIONAL, qual a necessidade da mesma solicitar 
exclusão? As jurisprudências em si e a própria legislação tratam de cessões de mão de obra que não 
fazem parte do objeto dessa licitação. 
RESPOSTA 03: Esclarecemos que tal item deverá ser desconsiderado do edital. Portanto fica excluído o 
contido no item 2 (2.3) do Anexo II. 
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PERGUNTA 04: Sobre a participação de empresas do SIMPLES NACIONAL, o edital cita que tais 
empresas devem usar as tabelas de encargos sociais e tributários como sistemas de tributação normal e 
se ao arrematar o lote, deverá solicitar exclusão do simples nacional, qual a razão disso? 
RESPOSTA 04: Esclarecemos que tal item deverá ser desconsiderado do edital. Portanto fica excluído o 
contido no item 2 (2.3) do Anexo II. 
 
PERGUNTA 05: Talvez a resposta seja devido a legislação vigente do simples nacional excluir empresas 
de cessão de mão de obra desse sistema tributário, ENTRETANTO, quanto aos serviços de limpeza e 
segurança, são indiscutivelmente tributados pelo Anexo IV, cf. art. 18, § 5º-C, inciso VI, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, razão pela qual podem ser prestados por meio de 
cessão de mão-de-obra. 
 
PERGUNTA 05: Segundo o item 1.3.1 (fls.12) o posto ficará descoberto durante o intervalo. A fim de 
minimizar os impactos de não ter cobertura, os intervalos devem ser feitos fora de horários de maior 
circulação, como entrada e saída de alunos e funcionários. 
Entretanto, com relação aos postos 24 horas e 12 horas diurnas, será concedido o intervalo intrajornada? 
RESPOSTA 05: Postos 12h terão o valor referente a 00h30 minutos de intervalo acrescidos em seus 
pagamentos mensais através da remuneração de “Intervalo Intrajornada”. Os outros 00h30 minutos serão 
descansados. 
 
PERGUNTA 06: Está correto o entendimento que mesmo com a alteração do número da licitação no 
licitações e, devemos considerar todos os esclarecimentos já respondidos até então? 
RESPOSTA 06: Sim, desde que não tenha sido um item alterado na retificação do edital. 
 
PERGUNTA 07: Está correto o entendimento de que devemos tão somente lançar o valor global anual no 
sistema, sem ser necessário anexar nenhum dos documentos de habilitação, nem o modelo de proposta? 

RESPOSTA 07: Sim. 

 

PERGUNTA 08: No que diz respeito a contagem dos prazos para apresentação de documentos e 
recursos, está correto que o entendimento de que exclui-se o dia comunicação e inclui-se o dia final? 

RESPOSTA 08: Sim 

 

PERGUNTA 09: Conforme disposto no item 4.7 do Edital, consta a previsão de que devemos considerar 
um supervisor por unidade/região. O supervisor deve ser considerado por unidade ou por região? 
Questiona-se, pois vários locais contemplam apenas 1 ou 2 postos de serviços, sem conter supervisão 
específica, de modo que pergunto se está correto o entendimento de que a supervisão somente deve ser 
considerada aonde estiver previsto conforme distribuição dos postos constantes nas planilhas? 

RESPOSTA 09: Deverá possuir um Supervisor que será o representante da CONTRATADA e responsável 
pela execução do contrato nas unidades. Cabe a Contratada designar Supervisor operacional podendo ser 
considerado por região. 

 

PERGUNTA 10: No que diz respeito ao item 10.1, questiona-se qual o “campo próprio do sistema” para 
registrar a intenção de recurso? Da mesma forma, pergunto se está correto o entendimento de que não 
serão aceitos o registro de intenção de recurso de forma genérica, sob pena de preclusão? 

RESPOSTA 10: Conforme item 10 do edital o fornecedor registra sua intenção de recurso onde é 
concedido 2 dias úteis para apresentação das razões do recurso. 
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PERGUNTA 11: No item 16.1 do Edital, consta a previsão de que o contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente mediante comunicação prévia de 15 dias. Contudo, no item 6.1 prevê comunicação prévia 
de 30 dias, de modo que pergunto se está correto o entendimento de que o edital será republicado para 
corrigir tal questão, considerando o aviso prévio de 30 dias? 

RESPOSTA 11:  

Onde se lê:   

6.1 Poderá ocorrer a rescisão contratual, sem ocorrência das hipóteses listadas nas alíneas 6.2 do edital, 
pelo advento de ocorrência superveniente que motive a rescisão, mediante a notificação prévia da 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos.  
Leia-se: 

6.1 Poderá ocorrer a rescisão contratual, sem ocorrência das hipóteses listadas nas alíneas 6.2 do edital, 
pelo advento de ocorrência superveniente que motive a rescisão, mediante a notificação prévia da 
CONTRATADA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos.  
 

PERGUNTA 12: No caso de postos desarmados, pergunta-se se ainda assim é necessário considerar 
colete balístico e cofre? Se a resposta for positiva, pergunta-se qual a quantidade e em quais locais 
devemos considerar? 

RESPOSTA 12: Postos desarmados não há necessidade de considerar colete balístico e cofre. 

 

PERGUNTA 13: Por se tratar de serviços prestados em ambiente escolar, questiona-se se devemos 
considerar algum treinamento diferenciado aos colaboradores? Se a resposta for positiva, quais cursos 
devemos considerar? 

RESPOSTA 13: Conforme item 2.3.1, os profissionais selecionados pela Contratada para prestação do 
serviço de vigilância, deverão possuir, dentre outros requisitos, o certificado do curso de formação de 
vigilantes. Nesse curso já consta na grade curricular os conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as 
áreas de vigilância especializada, como por exemplo escolas. 

PERGUNTA 14: Questiona-se em qual momento as licitantes terão acesso aos documentos da vencedora 
para fins de recurso? Tais documentos serão disponibilizados a todos os licitantes ou somente aqueles 
que assim solicitarem? 

RESPOSTA 14: Aos que solicitarem vistas os documentos serão encaminhados. 

 

PERGUNTA 15: Da mesma forma, questiona-se se o prazo para recurso será computado tão somente 
após a disponibilização dos documentos? 

RESPOSTA 15: O prazo de recurso seguirá o prazo estabelecido no item 10 do edital. 

 

PERGUNTA 16: Para os postos em escalas 12x36, também devemos considerar que os colaboradores 
irão usufruir do intervalo intrajornada sem a necessidade de reposição? Caso a resposta seja negativa, 
devemos considerar o intervalo 30 minutos com o pagamento indenizado do período restante na forma da 
legislação e CCT vigente? 

RESPOSTA 16: Postos 12h terão o valor referente a 00h30 minutos de intervalo acrescidos em seus 
pagamentos mensais através da remuneração de “Intervalo Intrajornada”. Os outros 00h30 minutos serão 
descansados. 
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PERGUNTA 17: No que diz respeito aos postos de trabalho de 30 horas semanais, ou mesmo em relação 
às demais escalas, que não às 12x36, pergunto se está correto o entendimento de que não é necessário o 
trabalho em dia de feriado e/ou domingos? 

RESPOSTA 17: Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta-feira para postos 30 horas e 
todos os dias do mês para os postos 12x36 e 24 horas. 

PERGUNTA 18: No arquivo modelo de proposta, mais especificamente em relação ao posto de trabalho 
de 24hs em Rio Negro (operador de central), questiono se está correto o entendimento de que se trata de 
vigilante, como atualmente, e não operador de central, que sequer recebe o pagamento do adicional de 
periculosidade? Questiono se está correto que o edital será alterado? 

RESPOSTA 18: Considerar o salário de vigilante conforme CCT. 

PERGUNTA 19:Conforme disposto no modelo de proposta retificado, mais especificamente na célula H21 
e H30, consta a informação de que o posto trabalhará de segunda à sábado até às 23h30, de modo que 
pergunto se o posto trabalhará nesse mesmo horário também aos sábados. 

RESPOSTA 19: Para o edital 2.0275, no documento complementar de modelo de proposta não constam 
informações nas células citadas. Por favor indicar a qual edital refere-se. 

PERGUNTA 20:Conforme disposto no modelo de proposta retificado, mais especificamente nas células 
H23 e H24, consta a informação de que os postos trabalham de segunda à sábado em horário noturno. 
Contudo, questionamos qual o horário correto de trabalho nestes locais, uma vez em que se faz 
necessário para fins de precificação. 

RESPOSTA 20: Para o edital 2.0275, no documento complementar de modelo de proposta não constam 
informações nas células citadas. Por favor indicar a qual edital refere-se. 

 

PERGUNTA 21:Atualmente, vários postos são armados e que no presente edital estão como desarmados. 
Cito os seguintes: Boqueirão, CIC, Portão e Sede. De modo que pergunto se o Edital será retificado para 
considerar que os postos são armados e não desarmados. 

RESPOSTA 21: Devem ser considerados os postos, conforme disposto no edital. 

 
 
 
 
 
 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI 
 


