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Esclarecimento 23/02/2021 14:26:35
Prezada comissão de licitação, Solicito esclarecimentos referente ao Edital n° 1/2021 - serviços de Mensageiro. Prezada
comissão de licitação, Referente ao pregão em referência, pergunta-se: 1 - Os benefícios da CCT, plano de saúde, odontológico,
seguro de vida, é obrigatório ser cotado, a empresa que não cotar será desclassificada? 2 - referente ao provisionamento da
conta-vinculada, é obrigatório constar os percentuais da in? Sendo 12,10% e 8,33% e 4% da multa do FGTS, a licitante que não
cotar será desclassificada? 3 - Qual empresa que executa os serviços atualmente? 4 - O CCL de 16,66% deverá ser pelo valor
do lance/proposta em vez do valor do estimado? Na modalidade pregão, a adoção do valor estimado da contratação, para a
comprovação da capacidade econômico-financeira do licitante, não se mostra ajustada ao princípio da razoabilidade e do maior
universo possível de licitantes, ferindo, assim, o princípio da isonomia, devendo ser calculado tanto para o Capital Circulante
Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%, quanto para tanto para o
patrimônio líquido de 10%, conforme a proposta/lance do vencedor da licitação. Cumpre esclarecer que apesar de a redação se
referir ao valor da "contratação", em ambos (16,66% e 10%) os cálculos serão realizados conforme o valor da proposta/lance e
não ao valor estimado da contratação. Está correto nosso entendimento senhor pregoeiro? 7 - O modelo da planilha será da IN
05/2017 e suas alterações? 08 - pode ser utilizado a média tributária dos últimos 12 meses? At.te Déborah
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Resposta 23/02/2021 14:26:35
Prezada Licitante, Após análise pela área demandante, acerca do pedido de esclarecimento apresentado, segue abaixo resposta
da área destacada em vermelho: 1 - Os benefícios da CCT, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, é obrigatório ser
cotado, a empresa que não cotar será desclassificada? IN 05/2017: Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste
contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,
desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. § 1º A
repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a
ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao
prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. Será desclassificada a licitante que não apresentar
proposta nos moldes do Edital. 2 - referente ao provisionamento da conta-vinculada, é obrigatório constar os percentuais da in?
Sendo 12,10% e 8,33% e 4% da multa do FGTS, a licitante que não cotar será desclassificada? Os índices estão previstos na IN
05/2017 e deverão ser respeitos todos normativos legais trabalhistas em vigor. Será desclassificada a licitante que não
apresentar proposta nos moldes do Edital. 3 - Qual empresa que executa os serviços atualmente? J MACEDO PEREIRA ME
(ADJEL SERVIÇOS), inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.653.264/0001-06 4 - O CCL de 16,66% deverá ser pelo valor do
lance/proposta em vez do valor do estimado? CONFORME EDITAL: 10.11.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido
(CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei; Na modalidade pregão, a adoção do valor estimado da contratação, para a
comprovação da capacidade econômico-financeira do licitante, não se mostra ajustada ao princípio da razoabilidade e do maior
universo possível de licitantes, ferindo, assim, o princípio da isonomia, devendo ser calculado tanto para o Capital Circulante
Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%, quanto para tanto para o
patrimônio líquido de 10%, conforme a proposta/lance do vencedor da licitação. Cumpre esclarecer que apesar de a redação se
referir ao valor da ´contratação", em ambos (16,66% e 10%) os cálculos serão realizados conforme o valor da proposta/lance e
não ao valor estimado da contratação. Está correto nosso entendimento senhor pregoeiro? CONFORME EDITAL: 10.11.4.1.
Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item
pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei; 7 - O modelo da
planilha será da IN 05/2017 e suas alterações? Conforme descrito no edital e normativos que fundamentam este instrumento 08
- pode ser utilizado a média tributária dos últimos 12 meses? Conforme descrito no edital e normativos que fundamentam este
instrumento
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