
DA: Pregoeira/CPL do SEBRAE/SE 
PARA: Representantes das Empresas Interessadas no Pregão n.º 05/2019 

 
 

Aracaju/SE, 22 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Empresas interessadas em participar do Pregão nº 05/2019, que visa à contratação 

dos serviços de limpeza e conservação da Sede e Escritórios Regionais do SEBRAE/SE, 

enviou e-mails com questionamentos a serem esclarecidos, referentes ao respectivo edital, aos 

quais respondemos o que se segue, após consulta à Unidade de Administração do 

SEBRAE/SE (demandante da contratação): 

Questionamentos da Empresa 01: 

“1 - Devemos cotar os encargos sociais de acordo com a Convenção Coletiva de 

Trabalho de 85.41%? 

2 - Os funcionários que estão lotados em Itabaiana, Gloria, Lagarto, Estância e 

Propriá receberão vale transporte? 

3 - Na Convenção Coletiva de Trabalho na Clausula Décima Quinta informa que 

devemos cotar 3,50 e na Clausula Décima Sexta informa o valor de 15,00. 

Devemos cotar esses dois benefícios na proposta de Preços sob pena de 

desclassificação? 

4 - Referente aos materiais de limpeza devemos fazer Planilha de Custos referente 

ao valor de cada produto e marca ou cotaremos apenas o valor na Planilha de 

Custos ? 

5 - Os equipamentos a empresa vencedora fornecerá será os itens  do item 3.1.6.1 

do item 3.1.6  ou cotaremos apenas o valor na Planilha de Custos ?  Ou fica a 

critério da empresa que sagra-se vencedora do certame? 

6 - Devemos fazer Planilha de Custos para cada interior ou apenas uma Planilha de 

Custos,e o ISS será para todos no percentual de 5%? 

7 - Existe algum percentual mínimo para Despesas Administrativas e Lucro? 



8 - Algum funcionário receberá insalubridade ou periculosidade? Caso tenha qual o 

percentual?” 

 

Respostas do SEBRAE/SE: 

1- A licitante deve cotar os encargos sociais de acordo com a legislação aplicável à 

espécie, independentemente do que fixado pela Convenção Coletiva de 

Trabalho, conforme orientação do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 

657/2004- Plenário), cujo entendimento é de que a previsão de percentual 

mínimo para os encargos sociais, apesar da objetividade pretendida, fere o 

princípio da legalidade, contribui para a restrição do caráter competitivo do 

certame licitatório e prejudica a obtenção de melhores preços. No mesmo 

sentido, cita-se a Decisão nº 265/2002-Plenário e os Acórdãos nº 3.191/2007-1ª 

Câmara, 775/2007-2ª Câmara, 1.699/2007-Plenário, 1.910/2007-Plenário e 

2.646/2007-Plenário; 

2- O valor do vale-transporte deverá ser cotado para os municípios que possuem 

transporte coletivo regular; 

3- O licitante deverá observar, na espécie, o que determinado na Convenção 

Coletiva de Trabalho; 

4- No preço deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à prestação dos 

serviços inclusive o correspondente ao material necessário, conforme planilha 

constante no subitem 3.1.7 do Termo de Referência; 

5- Os itens mencionados no item 3.1.6, subitem 3.1.6.1 são meramente 

exemplificativos, devendo ser cotados no valor global a ser apresentado o custo 

para fornecimentos de todos os itens necessários para realização do serviço a 

ser contratado, qual seja LIMPEZA E CONSERVAÇÃO; 

6- A proposta de preços deverá atender ao disposto no item 7.1 do Edital e quanto 

ao ISS, deverá ser cotado considerando o local da prestação dos serviços; 

7- Não; 

8- Não haverá obrigatoriedade de pagamento de insalubridade ou periculosidade. 

 

 

 



Questionamento da Empresa 02: 

“Relacionado ao subitem 3.1.6.1, dos materiais informados, quais são seus 

quantitativos?”  

 

Resposta pela Unidade de Administração do SEBRAE/SE: 

“Os itens mencionados no item 3.1.6, subitem 3.1.6.1 são meramente 

exemplificativos, devendo ser cotados no valor global a ser apresentado o custo 

para fornecimentos de todos os itens necessários para realização do serviço a ser 

contratado, qual seja LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.” 

 

Questionamento da Empresa 03: 

“Solicito a Planilha de Formação de Custos e a confirmação do Pregão 

supracitado.”  

 

Resposta do SEBRAE/SE: 

Não há planilha de custos como parte integrante ou anexo do edital. A proposta de 

preços deverá atender ao disposto no item 7.1 do Edital. 

  

Questionamentos da Empresa 04: 

“1-Devemos utilizar sob pena de desclassificação os encargos de 85,41% 

estabelecidos na convenção da categoria?  

2-A súmula de nº 448 do TST dispões acerca da obrigatoriedade de pagamento de 

Adicional de Insalubridade em grau máximo para os empregados que realizam a 

higienização de sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação. 

Questiona-se se deverá ser incluído na composição de custos, sob pena de 

desclassificação, o adicional de insalubridade em grau máximo para os 

serventes que trabalham na condição indicada na Súmula supracitada, uma 

vez que os serventes executarão limpeza de sanitários de uso público ou 

coletivo de grande circulação? 

3-Podemos considerar que o VALE TRANSPORTE e VALE ALIMENTAÇÃO são 

itens gerenciáveis da planilha de preços? 



4-Seria possível que nos enviassem o modelo da planilha de formação de preço? 

(Preferencialmente em excel) 

5-Para a interposição de recurso administrativo deverá ser manifestada 

previamente a intenção de recurso? Caso positivo, por quais meios? 

6-No caso da interposição de recurso administrativo, o mesmo poderá ser enviado 

por e-mail? 

7-A licitante vencedora poderá enviar a proposta ajustada com valor recalculado 

dos itens por e-mail assinada digitalmente com certificado digital? 

 

Respostas do SEBRAE/SE: 

1- A licitante deve cotar os encargos sociais de acordo com a legislação aplicável à 

espécie, independentemente do que fixado pela Convenção Coletiva de 

Trabalho, conforme orientação do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 

657/2004- Plenário), cujo entendimento é de que a previsão de percentual 

mínimo para os encargos sociais, apesar da objetividade pretendida, fere o 

princípio da legalidade, contribui para a restrição do caráter competitivo do 

certame licitatório e prejudica a obtenção de melhores preços. No mesmo 

sentido, cita-se a Decisão nº 265/2002-Plenário e os Acórdãos nº 3.191/2007-1ª 

Câmara, 775/2007-2ª Câmara, 1.699/2007-Plenário, 1.910/2007-Plenário e 

2.646/2007-Plenário; 

2- Não haverá obrigatoriedade de pagamento de insalubridade ou periculosidade; 

 
3- Deverá obedecer ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho; 

 

4- Não há planilha de custos como parte integrante ou anexo do edital. A proposta 

de preços deverá atender ao disposto no item 7.1 do Edital; 

 

5- O procedimento recursal está previsto no edital do Pregão 05/2019 e no 

Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae.  

 

6- Sim; 

 

7- Sim. 



 

Questionamentos da Empresa 05: 

“1) Atualmente o serviço é executado por essa mesma quantidade de postos e 

locais descritos no edital? 

2) Qual é a área interna em m² e quantidade de banheiros das unidades?” 

 

Respostas do SEBRAE/SE: 

1- Sim; 

2- Para verificar as áreas onde os serviços serão prestados, as empresas 

interessadas têm a faculdade de vistoriar os locais, conforme estabelecido no 

item 2.4 e subitem 2.4.1 do edital.  

 

Questionamentos da Empresa 06: 

“1 Conforme convenção coletiva 2019 devemos cotar os encargos sócias 85,41%? 

2 Devemos considerar para elaboração da proposta sob pena de desclassificação a 

alíquota de ISS de cada município onde serão prestado o serviços ou podemos 

considera 5% como padrão? 

3 Devemos apresentar a planilha de formação de preço para cada município? 

4 A Súmula n° 448 do TST dispõe acerca da obrigatoriedade de pagamento de 

adicional de insalubridade em grau máximo para os empregados que realizam a 

higienização de sanitário de uso público ou coletivo de grande circulação" 

Questiona-se deverá ser incluso na composição de custo, sob pena 

desclassificação, o adicional de insalubridade em grau máximo para os agente de 

limpeza que trabalham nas condições indicada na súmula supracitada, uma vez 

que os agente de limpeza executarão limpeza de sanitário de uso público ou de 

grande circulação? 

5 Existe algum modelo de planilha de formação de preço, já que no edital não tem o 

modelo de referência? 

6- Sera obrigatório o uso do catalogo na proposta de preço?” 

 

 

 



Respostas do SEBRAE/SE: 

1- A licitante deve cotar os encargos sociais de acordo com a legislação aplicável à 

espécie, independetemente do que fixado pela Convenção Coletiva de Trabalho, 

conforme orientação do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 657/2004- 

Plenário), cujo entendimento é de que a previsão de percentual mínimo para os 

encargos sociais, apesar da objetividade pretendida, fere o princípio da legalidade, 

contribui para a restrição do caráter competitivo do certame licitatório e prejudica a 

obtenção de melhores preços. No mesmo sentido, cita-se a Decisão nº 265/2002-

Plenário e os Acórdãos nº 3.191/2007-1ª Câmara, 775/2007-2ª Câmara, 

1.699/2007-Plenário, 1.910/2007-Plenário e 2.646/2007-Plenário; 

 

2- O ISS deve ser cotado considerando o local da prestação dos serviços; 

 

3- A proposta de preços deverá atender ao disposto no item 7.1 do Edital; 

 

4- Não haverá obrigatoriedade de pagamento de insalubridade ou periculosidade; 

 

5- Não há planilha de custos como parte integrante ou anexo do edital. A proposta 

de preços deverá atender ao disposto no item 7.1 do Edital 

 

6- A licitante deverá observar o disposto no subitem 2.6.1 do edital. 

 

 

Diante do exposto, confirmamos a realização da sessão de abertura do certame, no dia 

23/04/2019, às 15h30, na sede do SEBRAE/SE (Av. Tancredo Neves, n.º 5.500, Bairro 

América, Aracaju/SE), conforme previamente marcado e publicado. 

 
 
Atenciosamente, 
 
América Mércia Ferreira Maia 
Presidente da CPL/Pregoeira 


