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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 1 – Em resposta a “pergunta 03” do Esclarecimento I, datado de 14 de outubro de 2020, a douta 
comissão informa que não será necessário o envio da planilha de composição de custos no portal do 
Licitações-e. 
Entendemos que tal prática vem gerando prejuízos aos licitantes que realmente tem interesse em participar 
do certame, uma vez que percebemos empresas “mergulhões” que só cadastram o preço para tumultuar e 
prejudicar o preço de seus concorrentes, e de empresas sérias que tem real interesse de executar o futuro 
contrato.  
O anexo VI deve ser anexado no cadastramento da proposta, tendo em vista a necessidade de demostrar a 
transparência de composição de cada rubrica de forma a demonstrar o cumprimento das legislações 
trabalhistas, licitatórias e do contrato futuro, ou seja, a exequibilidade de cada modulo da planilha. 
Tendo em vista que ao anexar a planilha de composição de custos, a empresa demonstra a boa-fé na 
participação do pregão, evitando assim as empesas que querem agir de má-fé a fim de tumultuar o 
procedimento licitatório.  
Portanto, tendo em vista os princípios da publicidade e da isonomia, entendemos que o edital deve ser 
retificado para que haja obrigatoriedade em anexar a planilha de composição de custos no portal antes da 
abertura do pregão. Gentileza readequar a forma de cadastramento de proposta. 
 
RESPOSTA 1 – A Comissão de licitação mantém o entendimento, conforme estabelecido em edital.  
 

PERGUNTA 2 - Conforme “pergunta 6” do Esclarecimento II, do dia 28/12/2020, foi contestado 

sobre a desclassificação de empresas que não apresentarem a RAT/FAT. Em resposta (fls 03), a 
comissão informa que tendo em vista que não é um documento solicitado no rol de documentos  
solicitados em edital, não há que se falar de desclassificação na ausência do mesmo.  

Ratificando, no Esclarecimento V do dia 08/02/2021 na “pergunta 1.16” foi indagado novamente 
sobre o FAP/RAT e em resposta (fls3), a comissão reafirmou que não é um documento obrigatório 
e caso seja necessário, será feita diligências. 

Em que pese as respostas apresentadas, precisamos elucidar que o disposto no artigo 2º do 
Regulamento interno SESI, determinam que as licitantes precisam seguir o instrumento 
convocatório e as prerrogativas de lei, e no edital havia a necessidade explicita de juntar esse 
documento como comprovação do índice apresentado, e posterior foi retirado tal apresentação. 
Entendemos ser de suma importância a inclusão deste documento, evitando que as licitantes 

possam induzir ao erro vossa comissão.   
Art. 2º A l icitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SESI e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 

e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.  
Art. 3º A l icitação não será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento, sal vo quanto 
ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura  

Vejamos, não há viabilidade de o órgão selecionar a proposta mais vantajosa se não tiver como 

analisar a composição de cada rubricas trabalhistas de maneira correta, e sem conseguir verificar 
a veracidade da informação, por isso a importância dessa apresentação concomitante aos 
documentos e proposta, sempre na prerrogativa de economicidade e celeridade processual.  

Esclarecemos que o  FAP/RAT possui fator de reajuste em razão do desempenho da empresa em 
relação à respectiva atividade econômica, portanto, é elemento obrigatório da planilha de custos. 
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Outro favor que devemos levar em conta, é que o presente processo licitatório respeita os 
princípios da isonomia e a impessoalidade, uma vez que não permite a utilização do Simples 

Nacional, favor que influencia na rubrica em questão. 

Cabe ressaltar, que se trata de um documento sigiloso da empresa, não sendo possível o órgão 

conferir por conta própria, devendo, portanto, incumbir a licitante a obrigatoriedade em 
apresentar. Tendo em vista a situação que norteia esse documento, não cabe a diligência pós 

classificação de proposta para apresentação. Sendo assim, é de extrema importância a 
transparência de composição das rubricas da planilha, uma vez que se esse percentual recairá em 

custo para o órgão público, a arrematante deve demostrar a origem da provisão da referida 
rubrica.  

Ainda, o índice previdenciário é exclusivo de cada empresa e tais dados são internos, que 
compõem o custo da empresa para com o Estado. Pois, se a empresa tem um índice previdenciário 

alto, quer dizer que ela terá mais custos para o governo, razão esta da importância da 
transparência da composição do custo. Somente com a apresentação do documento é possível 
verificar a veracidade do preço proposto, evitando possíveis superfaturamentos.   
O item 7 de observações do edital (fls 60) informa que deverá ser comprovado a porcentagem do 
SAT mediante apresentação da GFIP ou documento apto. 

Entendemos, portanto, que para respeitar os princípios que norteiam o procedimento licitatório, 
devendo ser obrigatório a apresentação tanto da planilha de composição de custos, como a 
FAP/RAT e ainda, a indicação da convenção coletiva, a fim de evitar futuros problemas ao órgão. 
Certo dessa correção da obrigatoriedade. 

 
RESPOSTA 2 – A republicação do edital permite que sejam reanalisadas questões que porventura venham 
a cercear a competitividade, atribuindo aspecto restritivo ao certame. Por este motivo, a Comissão de 
Licitação mantém o entendimento de que o documento não é obrigatório.  
 
PERGUNTA 3 - Conforme “pergunta 13” do esclarecimento II, do dia 28/12/2020 referente a pagamento ou 
não em caso de redução de efetivo a pedido da contratada em feriados ou recessos, a comissão afirmou 
(fls 3) que caso não ocorra a prestação do serviço em decorrência de feriados ou recessos, o valor 
proporcional ao dia será descontado do faturamento.  
Ademais, conforme “pergunta 01” do Esclarecimento III, do dia 04/02/2021, é informado que para os 
postos de serviços que são de segunda a sexta ou sábado, ambos trabalharão em dias de feriados.  
As respostas aos questionamentos não foram elaboradas de maneira clara, restando dúvida aos licitantes.  
Trata-se se uma contratação de mão de obra com dedicação exclusiva, e não uma contratação por 
demanda. Portanto, não pode ocorrer descontos dos funcionários em dias não trabalhados como recessos 
e feriados.  
Entendimento este, disposto no artigo 462 da CLT, in verbis:  
Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando 
este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.  
É direito do funcionário folgar em dias de feriado ou então, caso seja escalado para trabalhar no dia, receba 
hora extra ou compensação de folga em outro, dia. 
Entendemos, portanto, que o edital deve ser ajustado a legalidade das leis trabalhistas, a fim de evitar 
lesões contratuais futuras, prevendo o pagamento de horas extras ou de descanso remunerado para os 
funcionários contratados.  
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RESPOSTA 3 - Conforme previsto em edital quando houver pedido da contratada de redução de pessoal 

em razão de feriado ou recesso este será comunicado com antecedência de 05 dias e descontados na 

fatura. Ou seja, demais feriados que não houver solicitação da contratante o trabalho ocorrerá normal.  
 
Este esclarecimento será publicado no site do SISTEMA FIEP e fica mantida a data de abertura do certame. 
 

 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2021. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


