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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

I referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01: (Alusivo a planilha de custos) será solicitado apenas pelo licitante vencedor? Ou 

deverá ser apresentado por todos? 

 

RESPOSTA 01: Este deverá ser apresentado apenas pela empresa arrematante, conforme item 

2. Requisitos complementares para proposta comercial da empresa arrematante, ANEXO II, 

página 19 do edital; Não deverão ser anexados nenhum documento/planilha ao portal licitações-e 

do Banco do Brasil. 

 

PERGUNTA 02: (Alusivo a planilha de custos) A licitante poderá utilizar seu padrão de planilha de 

custos? Ou deverá utilizar o padrão do município? Caso deva utilizar o padrão do município, 

poderiam nos encaminhar planilha em formato excel? 

 

RESPOSTA 02: Conforme item 2 do Anexo II, o modelo da planilha de Custos e Formação de 

Preços está disponível como anexo no Portal de licitações do Sistema Fiep. 

 

PERGUNTA 03: (Alusivo a planilha de custos) Os itens uniformes e epis e transporte, o licitante 

poderá apenas declarar em sua planilha que irá utilizar os de sua propriedade, isentando a 

Contratante de tal custo, com fulcro no § 3º, Art. 44, da Lei 8.666/93? 

 

RESPOSTA 03: Conforme descrito na planilha de custos, que consta como anexo no Portal de 

licitações do Sistema Fiep, os valores referentes a uniforme, acessórios, equipamentos, epi's são 

de gestão de cada empresa participante. 

Quanto ao valor de vale transporte a licitante poderá utilizar um valor médio de referência desde 

que sejam suficientes para arcar com as despesas de transporte do colaborador. Dessa forma 

deve verificar a tarifa de acordo com o decreto de cada município da prestação do serviço. 

 

PERGUNTA 04: (Alusivo a planilha de custos) Os itens variáveis, tais como, licença 

maternidade/paternidade, faltas legais, aviso prévio, etc, poderá ser aplicado o percentual de 
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provisão de acordo com a experiência/estratégia/peculiaridade da empresa? ou a administração 

tem algum percentual mínimo para aferir como exequível a planilha de custos?   

 

RESPOSTA 04: Poderá indicar seus próprios percentuais mediante justificativa, caso contrário 

recomenda-se adotar os índices aceitos pelo Tribunal de Contas da União e/ou cadernos de 

logística. 

 

PERGUNTA 05: (Alusivo a planilha de custos) Qual salário base e benefícios deverá ser utilizado? 

Qual sindicado deverá ser utilizado? 

 

RESPOSTA 05: Conforme disposto no item 2 do Anexo II, as propostas de preço deverão ser 

elaboradas tomando como base, especificamente no que diz respeito aos salários, benefícios e 

encargos trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a categoria econômica e 

a categoria profissional da proponente, referente a data-base de 2021. Quanto ao sindicado, 

conforme enquadramento sindical da proponente. 

 

PERGUNTA 06: Os documentos de credenciamento, habilitação e proposta poderão ser 

assinados de forma digital conforme determina a Lei 2200-2 (planalto.gov.br)? 

 

RESPOSTA 06: “Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave 

pública, juntamente com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, 

lembrando que estes devem possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de 

autenticidade”. Item 6.18 preambulo do edital página 5. Os documentos em que, existe a 

possibilidade de consulta de sua veracidade, junto ao ente responsável por meio da internet, 

dispensam assinatura digital. Exemplo: item b) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades econômicas relacionadas ao objeto da 

licitação (7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), que pode ser consultado junto ao site da Receita 

(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) 

 

PERGUNTA 07: Quais materiais/insumos, equipamentos e uniformes deverão ser fornecidos? 

 

RESPOSTA 07: Conforme item 5.24 do Anexo I. 

 

PERGUNTA 08: O objeto já vem sendo executado por alguma empresa? Qual empresa? Poderá 

ser aproveitado a mesma mão de obra? 
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RESPOSTA 08: Sim. O contrato atual é atendido pela empresa COPERSOL ADMINISTRACAO 

E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. Não há impeditivo quanto ao aproveitamento da 

mão de obra, porém cabe exclusivamente à empresa vencedora realizar as tratativas necessárias 

com a empresa atual, uma vez que não há qualquer vínculo empregatício entre os colaboradores 

terceirizados e o Sistema Fiep. 

 

PERGUNTA 09: qual alíquota de ISS para o objeto? 

 

RESPOSTA 09: A alíquota de ISS deve ser conforme o município da prestação do serviço. 

 

PERGUNTA 10: qual tarifa transporte público do município? 

 

RESPOSTA 10: A licitante deve verificar a tarifa de acordo com o decreto de cada município da 

prestação do serviço. 

 

PERGUNTA 11: Para atendimento do edital, atestado de execução de serviço de característica 

semelhante ao objeto, entende-se como comprovação de habilidade da licitante em gestão de 

mão de obra com fulcro no ACÓRDÃO 553/2016 do PLENÁRIO, correto? Abaixo acórdão.  

“1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade 

técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão 

relativa à atividade a ser contratada” 

 

RESPOSTA 11: Serão aceitos atestados de capacidade técnica do mesmo objeto ou com 

características semelhantes, que comprovem que a proponente tem capacidade para executar o 

objeto da licitação. 

 

  

 

Curitiba, 13 de outubro de 2020. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


