
 
PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE.005/2021 – SERVIÇO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 
 ESCLARECIMENTO 02 - 

 
 
Pergunta 1 Qual convenção coletiva devemos seguir para saber o valor da alimentação destes 
colaboradores? 
Resposta 1: Conforme disposto no item 3.6.2 do Termo de Referência foi utilizada a Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do 
Município do Rio de Janeiro (SEAC-RJ em 2021).  Entretanto, a licitante poderá utilizar norma coletiva 
de trabalho diversa daquela, desde que observado o enquadramento sindical definido por sua 
atividade econômica preponderante, conforme Acordão do TCU n.º1097/2019 Plenário. 
 
Pergunta 2 Os profissionais receberão algum tipo de benefício diferenciado (plano de saúde e/ou 
dentário), ou apenas os benefícios da convenção coletiva pertinente? 
Resposta 2: A EPE como Empresa Pública Federal não pode dispor de nenhum benefício adicional 
que não esteja previsto em regramento ou normativo legal. 
 
Pergunta 3 No caso de empresas optantes pelo regime de tributação em percentuais variáveis 
(PIS/COFINS) como será exigido a comprovação da redução desses percentuais? 
Resposta 3 As licitantes deverão apresentar suas propostas comerciais conforme sua tributação 
efetiva, observando o que demanda a legislação tributária. A comprovação da alíquota média efetiva 
poderá ser solicitada por meio da apresentação da escrituração fiscal. 
 
Pergunta 4 A comprovação dos percentuais (PIS/COFINS) deverá ser feita apenas pela média dos 
últimos 12 (doze) meses, ou caso a empresa não tenha completado 12 (doze) meses no regime de 
tributação com percentuais variáveis, a comprovação poderá ser feita apenas pela média dos meses 
proporcionais ao que a empresa é optante? 
Resposta 4. Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os documentos 
de Escrituração Fiscal para o PIS e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação 
da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas. 
 
Pergunta 5 Sobre a desoneração da folha de pagamento (Lei nº 8.315 de 19/03/2019), as empresas 
que usarem deste benefício tributário, poderão cotar a planilha de custos com percentual relacionado 
a este tributo?  
Resposta 5 De acordo com a Legislação Tributária vigente e Acórdão n°. 480/2015 Plenário do 
Tribunal de Contas da União, o enquadramento de pessoa jurídica no regime de contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta, nos termos da Lei 12.546/2011, pode ser utilizado desde que 
haja compatibilidade entre os serviços licitados. 
 
 


