
 

 

 

ESCLARECIMENTO 02 
PE.EPE.023 GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA 

Pergunta1). Devemos anexar no sistema a Proposta de Preços e os documentos de Habilitação, antes do 
início da sessão, conforme o Art. 26 § 8º, do Decreto 10.024/2019, e a Planilha de Custos só será exigida do 
licitante vencedor da etapa de lances?  
Resposta 1). As licitantes devem anexar no sistema ComprasNet antes do início da sessão pública:  

a. Proposta de preços conforme modelo do Anexo II, devidamente acompanhada da planilha de custos e 
cópia do instrumento coletivo de trabalho (CCT), 
b. Os documentos de habilitação:  

Pergunta 2) A comprovação dos índices, insumos e valores a serem apresentados na Planilha de Custos, 
(CCT, FAP, SEFIP, PIS/COFINS e comprovação do Regime Tributário), só serão exigidos dos licitantes após 
a fase de lances ou deverão ser apresentados junto com os documentos de Habilitação, antes do início da 
sessão? 
Resposta 2). As licitantes devem anexar no sistema ComprasNet antes do início da sessão pública:  

a. Proposta de preços conforme modelo do Anexo II, devidamente acompanhada da planilha de custos e 
cópia do instrumento coletivo de trabalho (CCT), 
b. Os documentos de habilitação:  
 

Pergunta 3). No momento da disputa, os lances serão efetuados pelo valor mensal ou anual? 
Resposta 3). Os lances e a proposta originalmente cadastrada, devem corresponder ao valor anual ofertado 
para prestação dos serviços. 

Pergunta 4) Como na Lei estadual 8.135/2019, não tem previsão de fornecimento de auxilio alimentação para 
os profissionais, está correto o entendimento de que fica a critério da empresa tal fornecimento? 
Resposta 4). Conforme disposto no item 8.1.1 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, em linha com a cláusula 5.11 do Edital, 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 5). Os funcionários recebem algum benefício além dos exigidos na Convenção Coletiva da 
Categoria? Em caso positivo quais benefícios e respectivos valores?   
Resposta 5) A EPE como Empresa Pública Federal não pode dispor de nenhum benefício adicional que não 
esteja previsto em regramento ou normativo legal. A cláusula 9.1 do Termo de Referência estabelece que a 
contratada deve fornecer à mão de obra alocada na prestação do serviço, no mínimo, todos os benefícios 
determinados na legislação vigente, e correspondente documento coletivo (acordo, convenção e dissídio), 
devendo este ser indicado pela proponente, a fim de regular a categoria profissional contratada e ainda 
fornecer qualquer outro benefício que se torne necessário ao cumprimento do objeto. 

Pergunta 6). Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da categoria, durante a 
execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação Contratual, ou só após o interregno 
mínimo de 01(um) ano? 
Resposta 6). Conforme disposto no item 17 do Termo de Referência: 

17.1.      A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, referente à parcela da mão de obra 
será permitida, para a primeira repactuação, desde que observado o interregno mínimo de um ano. 
17.1.1.  O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do 
orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, vinculada às 
datas-bases destes instrumentos. 



 

 

17.2.      Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação. 

Pergunta 7). Existe algum funcionário que terá direito ao adicional de periculosidade? Se sim, qual a 
quantidade e quais seriam? 
Resposta 7). Os postos de serviço objeto deste pregão não se enquadram na legislação para adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

Pergunta 8). Existe algum funcionário que terá direito ao adicional de insalubridade? Se sim, qual a 
quantidade, quais seriam e se o percentual será de 20% ou 40%? 
Resposta 8). Os postos de serviço objeto deste pregão não se enquadram na legislação para adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 

Pergunta 9) Se por ventura, não houver adicional de periculosidade e insalubridade nesse momento, e no 
decorrer das atividades do contrato, for realizado laudo e sendo atestado o grau de insalubridade, haverá 
direito a revisão dos preços, na forma do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93? 
Resposta 9). Não há previsão de aplicação de adicionais de insalubridade e periculosidade, face à natureza 
do trabalho a ser desempenhado. 

Pergunta 10) O Preposto deverá ficar em tempo integral no local da execução dos serviços ou deverá 
comparecer conforme orientação do fiscal do contrato? 

Resposta 10) O preposto do contrato deverá comparecer ao local de execução dos serviços conforme 
orientação do fiscal do contrato. 

Pergunta 11). Para os serviços prestados com jornada de 40 horas semanais, haverá expediente aos 
sábados?  
Resposta 11). Segundo a cláusula 6.8 do Termo de Referência, os postos de serviço obedecerão a uma 
jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, distribuídas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 20h 
(horário de funcionamento da EPE). 

Pergunta 12) O controle de assiduidade dos profissionais, poderá ser realizado por folha de ponto? 
Resposta 12). Segundo a cláusula 9.6 do Termo de Referência, caberá à contratada controlar e registrar a 
assiduidade e a pontualidade dos ocupantes dos postos de serviço alocados na EPE, bem como as 
ocorrências que resultem em faltas e atrasos, ficando sob sua responsabilidade a melhor forma de fazê-lo, 
em linha com a legislação vigente. 

Pergunta 13) O licitante deverá fornecer algum tipo de material ou equipamento? 
Resposta 13). Conforme disposto no item 6.12 do Termo de Referência, os equipamentos e recursos 
computacionais necessários à prestação dos serviços (computadores, notebooks, softwares e sistemas 
operacionais) serão fornecidos pela EPE, inclusive aqueles utilizados em regime remoto ou híbrido para a 
prestação dos serviços, cabendo à contratada somente o zelo pela sua segurança, limpeza e conservação, 
em linha com o item 6.1.2 do Termo de Referência. 

Pergunta 14). As licitantes tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 
cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses 
anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão 
ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas. 
Resposta 14). 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 15). As empresas poderão se beneficiar da desoneração de folha de pagamento, de acordo com a 
(Lei nº 12.546/2011), em que consiste na Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com a 
aplicação de uma alíquota de 1 % a 4,5% a depender da atividade, do setor econômico (CNAE) e do produto 
fabricado (NCM), sobre a receita bruta mensal? 
Resposta 15) 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, não impõe vantagem indevida - e, portanto, não viola o princípio 
da isonomia - em licitação pública desde que haja compatibilidade entre os serviços licitados e os constantes 
do cadastro de atividades econômicas do proponente. 

Pergunta 16). As empresas deverão fornecer uniforme e EPI aos seus profissionais? 
Resposta 16). Segundo a cláusula 5.18 do Edital, os postos de serviço serão guarnecidos por pessoas 
qualificadas em conformidade com os requisitos e atribuições estabelecidos no Termo de Referência, sendo 
requerida a utilização de uniformes. Quanto ao EPI, ainda que não se faça menção direta à sua utilização pela 
natureza do serviço prestado, a cláusula 9.10 do Termo de Referência estabelece que cabe à contratada 
responder por todos os ônus referentes aos serviços a serem contratados, responsabilizando-se pelas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias da mão de obra terceirizada alocada na EPE, por quaisquer 
acidentes de que venham a ser vítimas quando em serviço, e demais exigências legais para o exercício da 
atividade objeto deste Termo de Referência.  

 

 
 


