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Pergunta 1. Em relação a produtividade dos serviços de limpeza e efetivo mínimo dos ASG (auxiliares de 

serviços gerais) pergunta-se: o licitante poderá considerar uma produtividade maior e, portanto, um efetivo 

menor que 7 (sete) postos de ASG? 

Resposta 1. Não. Em sede da qualidade esperada dos serviços e da isonomia entre os licitantes, devem ser 

respeitados os números de postos especificados em edital. 

Pergunta 2 sobre o item 3.2.2.5 do TR, Será OBRIGATÓRIO prever 1 líder de turma dentre os ASG? 

Resposta 2. Sim. O líder de turma presta apoio relevante ao supervisor na gestão das rotinas de limpeza 

tendo em vista que este tem múltiplas atividades a zelar (mensageria, copeiragem, recepção, etc.) 

Pergunta 3. Qual a previsão de início do contrato? 

Resposta 3. A previsão de início do contrato é agosto de 2021. 

Pergunta 4.   A jurisprudência do TCU vem se firmando no sentido de que nas contratações de serviços 

terceirizados os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante em 

gestão de mão de obra, a exemplo do paradigmático Acórdão 1.214/2013-TCU-Plenário, e dos Acórdãos 

1.443/2014-TCU-Plenário e 744/2015-TCU-2ª Câmara, este último com excerto transcrito a seguir: 

Orientações: alertar a Secretaria (...) que: 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. Logo, o conteúdo dos atestados de capacidade técnica deve 

ser suficiente para garantir à Administração que o contratado terá aptidão para executar o objeto pretendido. 

Tal aptidão pode se referir a vários aspectos. O que importa é perceber que a habilidade das contratadas na 

gestão da mão de obra, nesses casos, é realmente muito mais relevante para a Administração do que a 

aptidão técnica para a execução dos serviços, inclusive porque estes apresentam normalmente pouca 

complexidade. As licitantes poderão apresentar a comprovação de aptidão conforme o entendimento do TCU?  

Resposta 4. A apresentação das certidões para qualificação técnica deverá atender ao solicitado em edital e 

na legislação pertinente. 

Pergunta 5.  No caso de a CCT referente a atividade preponderante da empresa licitante não prever 

determinada categoria deve-se observar a lei estadual que define um salário mínimo estadual a ser pago de 

acordo com o CBO, LEI Nº 8315, DE 19 DE MARÇO DE 2019. Está correto nosso entendimento? 

Resposta 5. Com exceção dos postos de Agente Predial (noturno e diurno) e Artífice de Manutenção, que 

foram fixadas conforme pesquisa de mercado, todas as demais categorias estão contempladas na Convenção 

Coletiva do Sindicato de Asseio e Conservação do Rio de Janeiro (2021). 

Pergunta 6.  O TCU entende que a provisão para pagamento de IRPJ e CSLL, não deva constar 

expressamente na planilha de custos, tendo em vista que não se pode precisar o valor dessas alíquotas para 

as empresas do regime lucro real. Não obstante, entendemos que caso o regime tributário seja Lucro 

Presumido a soma das rubricas custo indireto + lucro devem cobrir os valores para o pagamento dos impostos 

IRPJ (4,88%) e CSLL (2,88%) incidentes sobre o faturamento conforme esse regime de tributação. Está 

correto nosso entendimento? 

Resposta 6. As licitantes deverão ponderar seus custos e tributação conforme cada caso concreto e a 

legislação pertinente. 

Pergunta 7. Alguns dos colaboradores devem receber adicional de periculosidade? Quais? 

Resposta 7. Não há previsão de pagamento de periculosidade para as categorias contempladas nesta 

licitação. 

Pergunta 8.  Alguns dos colaboradores devem receber adicional de insalubridade? Quais? 

Resposta 8.  Não há previsão de pagamento de insalubridade para as categorias contempladas nesta 

licitação. 

 


