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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: Conforme consta no edital do Pregão Eletrônico, dentre os documentos deverá ter: III. 
Demonstrativo, em folha isolada, dos cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz – Fator de 
Insolvência, abrangendo os índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, endividamento e 
rentabilidade do capital próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de insolvência igual ou superior 
a 1,0 (um). O demonstrativo deverá ser assinado por contabilista responsável devidamente habilitado no 
Conselho Regional de Contabilidade, no entanto caso não apresente acima de 1,0 poderá ser comprovado 
através do patrimônio Líquido ou Capital Social de 10%? Conforme consta o item I. A empresa licitante 
deverá contemplar patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor global máximo, 
para o prazo de 12 (doze) meses de contrato. 
RESPOSTA 01: Não está correto o entendimento. A empresa deve comprovar atendimento a todos os 
itens do item 4 do Anexo II para que seja habilitada. 
 
PERGUNTA 02: Em relação aos uniformes e acessórios conforme constam nas páginas 16 e 17 a 
empresa vencedora deverá fornecer e preencher de uniformes e acessórios? 
RESPOSTA 02: Cabe à Contratada fornecer os uniformes e acessórios aos colaboradores. Os 
quantitativos indicados no item 4.24 do Anexo I, são considerados como mínimos. 
 
PERGUNTA 03: 2. Requisitos complementares para proposta comercial (Empresa arrematante): 
c) 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, 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).  
E conforme: Solução de Consulta COSIT Nº 57 DE 27/02/2015 
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL 
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA. 
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação 
e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples Nacional. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5°-C, VI, § 5°-H; RPS, 
art. 219, § 2°, I, XX; IN RFB n° 971, de 2009, art. 191, § 2°. 
FERNANDO MOMBELLI 
Coordenador-Geral 
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=283613 
Sendo assim em razão do objeto da contratação, há um impedimento tributário e de responsabilidade 
fiscal quanto à PROIBIÇÃO DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa 
às disposições da LC n.º 123/2006. Os Senhores entendem que as Empresas Optantes pelo Simples 
Nacional não poderão utilizar desse regime durante a disputa correto? 
RESPOSTA 03: Esclarecemos que tal item deverá ser desconsiderado do edital. Portanto fica excluído o 
contido no item 2 (c ) do Anexo II. 
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PERGUNTA 04: No edital anterior, um dos postos abaixo eram 30h semanais, o que justificava a 
discrepância de um valor para o outro. Poderiam verificar se os valores e os postos abaixo estão corretos: 
 

 
 
 
RESPOSTA 04: Estão corretos 
 
PERGUNTA 05: A Nova CCT 2021 desta categoria já fora homologa. Os valores devem ser elaborados 
com base na CCT do ano anterior (2020)? Em caso afirmativo, será repactuado sequencialmente? 
RESPOSTA 05: Sim 
 
PERGUNTA 06: Por gentileza nos esclarecer qual sindicato deverá ser utilizado na elaboração da 
proposta comercial? Podemos utilizar para os cargos de portaria a Sinepress? 
RESPOSTA 06: A empresa deverá apresentar a convenção referente ao seu respectivo enquadramento 
sindical. 
 
PERGUNTA 07: Preciso confirmar a escala de trabalho do posto de telefonista de Londrina, uma vez que 
no edital consta 30 horas semanais sendo de segunda à sábado, sendo assim, será um posto de 5 horas 
por dia? Pois os demais fazem sentido de seg a sábado, porem eles tem uma jornada semanal maior. 
RESPOSTA 07: Considerar 30 horas semanais de segunda a sexta-feira. 
 
PERGUNTA 08: A escala de trabalho do posto de Telefonista de Londrina, uma vez que no edital consta 
30 horas semanais sendo de segunda à sábado, sendo assim, será um posto de 5 horas por dia? Pois os 
demais fazem sentido de seg a sábado, porem eles tem uma jornada semanal maior. 
RESPOSTA 09: Considerar 30 horas semanais de segunda a sexta-feira. 
 
 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI 
 


