
 

 
 

COMUNICADO I 

 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2021 – SEBRAE/RN – CPL 

 

A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes do 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2021 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos 

participantes, vem esclarecer que: 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

PERGUNTA 1 - Algum item há incidência de Adicional Noturno, levando em consideração a 

jornada de trabalho definida? 

 

RESPOSTA 1: Nas planilhas disponibilizadas no anexo II no Edital, você poderá identificar que 

há categoria que exige ADICIONAL NOTURNO.  

 

PERGUNTA 2 - Em relação aos itens 12, 13 e 14, podemos considerar a quantidade de 2 

profissionais para "1 Posto"? 

 

 FUNÇÃO / CATEGORIA QTD.  
VALOR TOTAL 

(MENSAL) 

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 

12 PORTEIRO DESARMADO – NATAL (24h) 01 Posto 24 h R$ 18.354,62 R$ 220.255,44 

13 PORTEIRO DESARMADO – NATAL (44h) 01 Posto 44 h R$ 16.519,80 R$ 198.237,60 

14 PORTEIRO DESARMADO – MOSSORÓ (44h) 01 Posto 44 h R$ 8.242,27 R$ 98.907,24 

 
RESPOSTA 2: Em resposta ao vosso questionamento, esclarecemos que: 

 

• No item 12 está prevista portaria com escala 12x36; 

 

• No item 13 estão previstos atualmente 4 porteiros para Natal; 

 

• No item 14 estão previstos atualmente 2 para Mossoró. 

 

Cabe registrar que a licitante deverá observar a CONVENÇÃO COLETIVA e as Normas 

Trabalhistas vigentes. 

 

PERGUNTA 3 - O VT (Vale Transporte) deverá ser o mesmo para todas as localidades? Qual o 

valor a ser utilizado? 

 

RESPOSTA 3: Em resposta ao vosso questionamento, orientamos checar o valor de vale-

transporte de cada localidade. 

 

PERGUNTA 4 - No item 8.5.3 do EDITAL é exigido o BALANÇO PATRIMONIAL referente ao 

último exercício 2019, entretanto o último exercício é 2020, as empresas ainda assim deverão 

apresentar o de 2019 descartando o de 2020? 

 

RESPOSTA 4: Em resposta ao vosso questionamento, solicitamos considerar a errata abaixo: 

 



Onde se lê: 8.5.3 - Para efeito de comprovação deverão ser apresentadas as demonstrações 

contábeis (balanço patrimonial do exercício) referentes ao último exercício fiscal de 2019; 

 

Leia-se: 8.5.3 - Para efeito de comprovação deverão ser apresentadas as demonstrações contábeis 

(balanço patrimonial do exercício) referentes ao último exercício fiscal de 2020; 

 

PERGUNTA 5 - Qual a memória de cálculo utilizada para dimensionamento do ADCIONAL 

NOTURNO, HORAS EXTRAS e FERIADO 100% do PORTEIRO DESARMADO NOTURNO? 

 

RESPOSTA 5: Em resposta ao vosso questionamento, esclarecemos que foram utilizados 

percentuais estabelecidos na convenção. 

 

PERGUNTA 6 - Para os cargos de 44 horas semanais porteiro desarmado, terá intervalo de almoço 

ou deverá ser cotado o intervalo de intrajornada? 

 

RESPOSTA 6: Orientamos fazer leitura dos esclarecimentos da pergunta 2.  

 

PERGUNTA 7: Na planilha de Custo e formação de preços no Item 3.4 OUTROS, 3.4.4 Direitos 

as Coberturas Sociais (Cláusula 19º CCT) valor de R$ 94,03, mais na Convenção Coletiva de 

Trabalho RN000063/2021 tem o valor fixo de R$ 100,00, qual valor será obrigatório na planilha? 

 

RESPOSTA 7: Em resposta ao vosso questionamento, solicitamos considerar a errata abaixo: 

 

Onde se lê: R$ 94,03 

 

 
 

Leia-se: R$ 100,00 

 

 
 

PERGUNTA 8 - Na planilha de composição de custos não foi cotado o AUXÍLIO DE SAUDE, 

entretanto na CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO SAÚDE é informado o valor de R$ 

100,00, o mesmo não deverá ser cotado? Levando em consideração o que diz o item 7.13 - Para a 

composição do preço proposto deverá ser considerado o lucro, além de todos os custos dos 

serviços, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, vale-refeição, vale-transporte, PLANO DE SAÚDE, provisões previstas, seguros e 

taxas, incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços ora licitados. 

 

RESPOSTA 8: Em resposta ao vosso questionamento, orientamos fazer leitura do esclarecimento 

acima. 

 



PERGUNTA 9 - Além do uniforme, os únicos postos que possuirão materiais e utensílios serão os 

de ASG? 

 

RESPOSTA 9: Todas as especificações constam no anexo I do Edital. 

 

PERGUNTA 10 - Deverá ser fornecido o Material e os Utensílios de Limpeza, só que no Objeto e 

na Planilha Não determina seu uso, favor confirmar será com ou sem Material? 

 

RESPOSTA 10: Em atenção ao vosso questionamento, orientamos checar o item 3 – DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO do Edital, vez o mesmo apresenta 

planilha com valores médios onde está inclusa a despesa com insumos.  

 

Temos ainda no item 7.2.1 uma planilha onde consta após as categorias a informação da 

necessidade de contar MATERIAL DE CONSUMO – SEDE/ESCRITÓRIOS. 

 

PERGUNTA 11 - No material de Limpeza o item Ácido Muriático, é uma substância proibida de 

uso pela ANVISA, devendo ser excluído da relação, podemos desconsiderar este produto? 

 

RESPOSTA 11: Não temos conhecimento, gentileza nos encaminhar documento com a referida 

proibição. 

 

PERGUNTA 12 - Quanto aos materiais, ferramentas e EPIS dos demais serão fornecidos pela 

CONTRATANTE? Se a resposta for NÃO, quais os materiais, ferramentas e EPIS mínimos 

exigidos para as demais funções? 

 

RESPOSTA 12: Em atenção ao vosso questionamento, orientamos checar melhor o Edital, todas 

as especificações sobre materiais, ferramentas e EPIS, estão especificados para cada categoria, no 

anexo I do Edital. 

 

PERGUNTA 13 - Posto de Portaria, como o Item 12 Posto 24 horas Custa R$ 18.354,62 e o Item 

13 Posto 44 horas Custa R$ 16.519,80, os Valores estão muito próximos, qual posto está errado? 

12 PORTEIRO DESARMADO – NATAL (24h) 01 Posto 24 h R$ 18.354,62 

13 PORTEIRO DESARMADO – NATAL (44h) 01 Posto 44 h R$ 16.519,80 

 

RESPOSTA 13: Orientamos fazer leitura dos esclarecimentos da pergunta 2. 

 

PERGUNTA 14 - Pergunta valor hora Jardineiro 357,73 x 30 = R$ 10.731,90, teríamos um valor 

de R$ 10.731,90 valor muito acima do mercado, como devemos calcular esta hora? 

9 JARDINEIRO – NATAL (SOB DEMANDA) 1 01 R$ 357,73 

 

RESPOSTA 14: Em atenção ao vosso questionamento, esclarecemos que para fins de pagamento 

será considerada a proporção de 1/30 avos por dia trabalhado, tendo como base o valor mensal 

contrato para a função. 

 

Este comunicado será divulgado via Internet no site do SEBRAE/RN, endereço 

www.rn.sebrae.com.br, no link Licitações e Editais. 

 

Natal, 21/07/2021 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 
 

 

 

 

 


