
De : setorcompras@pmtresdemaio.com.br
Assunto : Re: Pedido de esclarecimentos CONCORRÊNCIA No

02/2021
Para : administracao <administracao@tresdemaio.rs.gov.br>,

comercial1@gruposs.net

Zimbra administracao@tresdemaio.rs.gov.br

Re: Pedido de esclarecimentos CONCORRÊNCIA No 02/2021

sex, 24 de set de 2021 16:04

Boa Tarde, Seguem esclarecimentos:

1. Alusivo a planilha de custos: 
a) será solicitado apenas pelo licitante vencedor? Ou deverá ser apresentado por todos? Vide item 2.10.2 do
Edital.
b) A licitante poderá u�lizar seu padrão de planilha de custos? Ou deverá u�lizar o padrão do município? Caso
deva u�lizar o padrão do município, poderiam nos encaminhar planilha em formato excel? 
Disponível no Site.
c) os itens uniformes e epis e transporte, o licitante poderá apenas declarar em sua planilha que irá u�lizar os
de sua propriedade, isentando a Contratante de tau custo, com fulcro no § 3º, Art. 44, da Lei 8.666/93? 
Fica estabelicido pelo Edital, que estas despesas são por conta da empresa contratada, vide Edital. 
d) os itens variáveis, tais como, licença maternidade/paternidade, faltas legais, aviso prévio, etc, poderá ser
aplicado o percentual de 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?  
Observar a planilha de composição de custos.
e) qual salário base e bene�cios deverá ser u�lizado? Qual sindicado deverá ser u�lizado? 
Vide item 2.10.3 do Edital.
 
2. Os documentos de credenciamento, habilitação e proposta poderão ser assinados de forma digital conforme
determina a Lei 2200-2 (planalto.gov.br) ? Sim.
 
3. Quais materiais/insumos, equipamentos e uniformes deverão ser fornecidos? Vide Item 10.1 e 10.2 do Edital.
 
4. O objeto já vem sendo executado por alguma empresa? Qual empresa? Poderá ser aproveitado a mesma
mão de obra? Sim. Empresa que executa o serviço é Norival Bermann de Andrade, contrato 05/2021.
 
5. qual alíquota de ISS para o objeto? A alíquota é o valor da tarifa.
 
6. qual tarifa transporte público do município? Valor conta na planilha de custos, vide anexo9 I, do Edital. 
 
7. Para atendimento do edital, atestado de execução de serviço de caracterís�ca 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” 

Vide posicionamento do dia 09/09/2021, que está disponível no Site.
 
8. Empresa deverá se cadastrar no município? Qual documentação necessária?	

Vide item 2.7 do Edital.

Daiana Perin
Coordenadora de Compras
Prefeitura Municipal de Três de Maio
(55) 3535-1122
Ramal Interno 222

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm

