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RE: ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br>
Ter, 12/01/2021 11:29
Para:  Tec News Eireli <tecnews.licitacaoesc@gmail.com>

Senhor Licitante, bom dia.
Seguem as respostas aos seus questionamentos:

1. Utilizamos como estimativa, os percentuais médios de 3% para custos indiretos e 6,79%
para lucro, os quais já incorporam, segundo estudo da FIA, os percentuais máximos de
IRPJ e CSLL previstos no subitem 8.17 do Edital. Entretanto, percentuais menores que
os estimado serão aceitos, desde que não sejam irrisórios ou inexequíveis, situação que
será verificada caso a caso durante o pregão;

2.  Os itens dos módulos 3 e 4 terão como base de cálculo apenas a remuneração;
3.  Serão retidos os percentuais para conta vinculada de 8,33% (13º salário) e 11,11%

(férias e adicional de férias);
4.  O salário utilizado para a estimativa dos custos refere-se a uma carga horária de 44

horas semanais. Entretanto, PODERÁ ser utilizada pela licitante a Orientação
Jurisprudencial SDI1 nº 358-TST, salvo se existir regramento específico em Acordo ou
Convenção Coletiva;

5. Trabalhamos com a estimativa de 2 vales por dias, uma vez que o colaborador receberá
auxílio alimentação. Entretanto, isso não desobrigará a empresa de fornecer 4 vales,
caso seja constada a necessidade, não sendo permitida a transferência do ônus ao
Contrato, caso já esteja sendo executado. 

Quaisquer dúvidas adicionais poderão ser esclarecidas via e-mail ou através de telefone.
Atenciosamente,

Arivaldo Chagas de Melo
Pregoeiro
(68) 3214-2114
3214-2000

De: Tec News Eireli <tecnews.licitacaoesc@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 13:43 
Para: CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021
 
Boa Tarde Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a).
Gostaria de alguns esclarecimento referente ao certame:

1. Será adotado critério de julgamento para apurar a viabilidade da proposta de preços frente a
cobertura mínima dos tributos CSLL, IRRPJ, que deverão estar compondo os custos indiretos?
Que critério de julgamento de viabilidade da proposta será utilizado considerando o princípio
de equidade entre os licitantes? Segundo o edital no subitem 8.17  diz que os percentuais
mínimos de custos e lucro de locação de mão de obra são IRPJ : 4,8% e CSLL 1,0%. Com isso



12/01/2021 Email – CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao – Outlook

https://outlook.office365.com/mail/cpl.ac@trf1.jus.br/inbox/id/AAQkADc4YjQ1OTAwLTk5ZmMtNDA1NC05MWRkLTU0M2U0MTkwMTk3MQAQALTun8… 2/2

não será aceito percentuais menores para custo e lucro, para cobrirem o que estabelecido no
subitem 8,17 ?

2. Diante de algumas alterações e no interesse de que as empresas tenham isonomia na
composição dos custos, questiono se os itens dos MÓDULOS 3 e 4 deverão utilizar a base de
cálculo somente sobre a REMUNERAÇÃO? Caso contrário, base de cálculo para os módulos 2,
3 e 4 na composição?

3. Irão cobrar conta-vinculada com percentual referente a Férias e 1/3 de Constitucional de
12,10% segundo a IN 05/2017?   Será aceito percentual de 11,11% (8,33%+ 2,78%) ou 3,025%
(3,025% + (férias do repositor que é 9,075% = 12,10)) ou 2,78%?    

4. O salário base do posto de auxiliar administrativo será o estabelecido na CCT
AC00020/2020 na qual é para carga horária de 44H ou será condizente com a carga horária
de 32,5 ? 

5. Qual a quantidade de vales por dia? Será 2 vales por dia ou 4 vales por dia ? 

Data de abertura 25/01/2021
Desde já, agradecemos vossa atenção    

--  

Livre de vírus. www.avast.com.

--  
Atenciosamente, 
Bruna Rayanne 

TEC NEWS EIRELI – CNPJ: 05.608.779/0001-46 
Rio Branco – Acre, Fone: (68)3228-4769 
E-mail: tecnews.licitacaoesc@gmail.com 
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