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2ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2022 – SEFAZ 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado e continuado de apoio técnico, 

administrativo e operacional, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a serem executados no âmbito da Secretaria de 

Estado da Fazenda, na capital e interior do Estado, mediante a alocação pela Empresa contratada de empregados com o cargo de Secretária(o) de 

Gabinete, Encarregado(a) Administrativo(a) e Agente Administrativo(a) Supervisor(a). 

 

A PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO notifica aos interessados o que segue:  

 

1- DOS QUESTIONAMENTOS E DAS RESPOSTAS: 

 

As empresas solicitaram esclarecimentos quanto ao edital da licitação e seus anexos, fazendo as seguintes indagações: 

 

Questionamento 1: 

Levando em consideração que foi homologado em 30/03/2022 sob o nº AC000010/2022 um termo aditivo à convenção coletiva de 

trabalho citada no edital e termo de referência, que alterou os salários da categoria bem como benefícios, uniforme e Epi’s, entre outros. Perguntamos: 

a) Os valores a serem cotados, são conforme o edital cita, a CCT AC00024/2021 ou conforme o último termo aditivo homologado, 

que alterou diversos valores, inclusive de salário? 
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b) No pedido de esclarecimento respondido pelo órgão diz que os valores a serem cotados referente ao auxílio alimentação deverá ser 

de R$ 198,00, visto que o Termo Aditivo a CCT firma o valor de R$ 221,00 e que os valores de desconto constante no próprio instrumento citado de 

ser de R$ 1,00. Logo qual valor devemos cotar em planilhas de custos? Conforme o esclarecimento (R$ 198,00) ou seguindo o termo aditivo à CCT 

(R$220,00)? 

Resposta 1:  

a) A CCT citada no edital. Em conformidade com os subitens 20.9, 20.10, 52.38 e 52.38.1 do Termo de Referência, anexo do Edital, 

transcritos in verbis: 

20.9. O salário-base e benefícios do cargo a serem apresentados na Proposta de Preços devem estar referidos à Convenção 

Coletiva de Trabalho 2021/2022, registrada no MTE sob o nº AC000024/2021, tendo em vista ser essa a Convenção Coletiva 

de Trabalho em vigor e que servirá de base da categoria profissional para a repactuação dos preços contratados.   

20.10. Na elaboração das propostas de preços não serão admitidas cotações que adotem piso salarial inferior ou superior 

daquele previsto na referida CCT. 

52.38. Se no curso da licitação houver negociação salarial da categoria, deverá ser aplicada a Convenção Coletiva de Trabalho 

que serviu de base para a elaboração da proposta, no caso, a CCT 2021/2022, registrada no MTE sob o nº AC000024/2021, 

tendo em vista ser essa a Convenção Coletiva de Trabalho que serviu de base da categoria profissional para a elaboração dos 

preços contratados. 

52.38.1. Somente vigerá a nova Convenção a partir do seu registro junto ao MTE, e após a assinatura do contrato, mediante o 

pedido de repactuação dos preços pela Empresa contratada, conforme a legislação pertinente. 
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b) O valor do auxílio alimentação permanece aquele previstos na CCT 2021/2022 registrada no MTE sob o nº AC00024/2021, 

equivalente a R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) tendo em vista ser esta a CCT que serviu de base para a elaboração instrumento convocatório. 

Importa ressaltar que o valor será repactuado por ocasião da lavratura da Ata de Registro de Preços e da consequente formalização do Termo de 

Contrato, conforme prescreve a legislação. 

 

Questionamento 2: 

Com relação a proposta de preço acompanhada de Planilha de Custo e Formação de Preço (PCFP). Perguntamos? 

a) Será obrigatório apresentação de memória de cálculo e notas explicativas junto com as PCFP ou caso haja necessidade para possíveis 

esclarecimentos de exequibilidade? 

b) Caso a licitante não encaminhe o modelo da PCFP igual a exemplificativa no TDR ou outro documento solicitado, corre o risco de 

sua desclassificação? 

 Resposta 2: 

a) Somente nos casos de haver necessidades para possíveis esclarecimentos de exequibilidade. Neste caso, o(a) pregoeiro(a) poderá 

realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas 

planilhas de custos e formação de preços apresentadas para cada categoria, sendo que a identificação da inclusão de informações e 

/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) 

acarretará a desclassificação da proposta. 
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b) Sim. As planilhas devem ser apresentadas conforme as disposições contidas nos subitens 52.5 e 52.6 do Termo de Referência anexo 

do Edital, aqui transcritos: 

52.5. As empresas licitantes devem elaborar suas planilhas de custos em conformidade com o modelo de planilha de custos 

disposto no APÊNDICE “B” deste instrumento, observando os percentuais e as orientações dispostas neste Termo de 

Referência. 

52.6. Nesta licitação os percentuais e valores que constarão da planilha de custos da licitante devem estar condizentes com 

aqueles estabelecidos no Termo de Referência, excetuando-se o Rat Ajustado, Custos Indiretos, Lucro e Tributos a 

depender dos seu regime de tributação. 

 

Questionamento 3: 

Sabemos que existem várias situações em que poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Termo de Referência e seus anexos. Perguntamos:  

a) O que se entende por propostas omissas ou que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento?  

b) Caso uma licitante apresente valores abaixo dos previstos nos instrumentos coletivos, Seguro, Auxílio Alimentação e Funeral, Kit 

Primeiro Socorros e outros, serão aceitos?  

c) Como será a apuração e avaliação para identificar propostas que apresentem valores unitários simbólicos e/ou irrisórios e/ou de valor 

zero neste certame?  
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d) Quando a empresa não conseguir demonstrar sua viabilidade econômica, fiscais e trabalhistas na futura contratação, será 

desclassificada imediatamente, será feita diligência ou aceita suas justificativas gerenciais?  

 

Resposta 3: 

a) Aquelas que estejam em desobediência aos instrumentos coletivos e a legislação vigente (Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, etc) e 

apresentarem vícios insanáveis para o julgamento da proposta apresentada. 

b) Não. Os valores devem ser condizentes com o mínimo exigido no instrumento coletivo que embasou a licitação, excetuando: 

• PCMSO/PPRA E CIPA – A planilha deve zerada neste item, pois não se tratam de custos inerentes aos serviços contratados pela 

Administração, mas sim de custos inerentes às atividades próprias da empresa. Como consequência, tais custos não precisam estar 

previstos de forma destacada na planilha de formação de preços, mas sim inseridos nos custos indiretos da empresa, conforme preconiza o 

subitem 52.34.1 do Termo de Referência, anexo do Edital.  

• Programa de Qualificação do Trabalhador – A planilha deve ser zerada neste item. Os custos referentes ao item “Programa de Qualificação 

do Trabalhador”, previsto na cláusula vigésima primeira, parágrafo único, da Convenção Coletiva de Trabalho AC000024/2021, 

equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) por empregado, considerando entendimento esposado pelo TCU (item 1.5.1.4, Acórdão nº 592/2010-

Plenário; itens 1.5.1.2 e 1.5.1.3, Acórdão nº 593/2010-Plenário), deverão estar contemplados no percentual de custos indiretos da empresa, 

conforme preconiza o subitem 52.31.1 do Termo de Referência, anexo do Edital. 
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c) A viabilidade da proposta deve ser demonstrada através do Demonstrativo de Viabilidade da Proposta preenchido em conformidade 

com o item 6 da PCFP, constante no ITEM 55 – APÊNDICE “D’ – MAPA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS do Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

d) Será feita diligência junto à licitante melhor classificada, para que a mesma apresente comprovações e/ou justificativas legais, 

conforme preconiza o Decreto Estadual nº 4.735, de 17 de maio de 2016. 

 

Questionamento 4: 

Com relação a Base de Cálculo dos Módulos 3 e 4 sabendo que são módulos que estão mais ligados a provisão (incertezas) que as 

empresas fazem diretamente com a contratação dos seus empregados e sua gestão gerencial na execução dos serviços da empresa como um todo. 

Perguntamos: 

a) Nestes módulos poderão ser apresentados índices menores aos previstos nas orientações do TDR conforme orientação?  

b) As licitantes que comporem diferente do previsto, serão desclassificadas de imediato? 

c) Quais serão as formas de se justificar caso opte por diminuir os valores apresentados em suas planilhas de custos? 

d) Com relação ao aviso prévio trabalhado e indenizado, a soma deve ser igual a 4% conforme modelo da conta vinculada? 

e) A base de cálculo será somente a remuneração ou será sobre os módulos 1, 2 e 3? 
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Resposta 4: 

a) Apenas para as rubricas do RAT Ajustado, Custos Indiretos, Lucro e Tributos, conforme preconiza o subitem 52.6 do Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

52.6. Nesta licitação os percentuais e valores que constarão da planilha de custos da licitante devem estar condizentes com 

aqueles estabelecidos no Termo de Referência, excetuando-se o Rat Ajustado, Custos Indiretos, Lucro e Tributos a 

depender dos seu regime de tributação. 

b) Não. Será oportunizada a possibilidade de correção em conformidade com os subitens 20.11.2 e 20.11.3 do Termo de Referência, 

anexo do Edital.  

20.11.2 Apontada(s) as possíveis inconsistências existentes na Planilha de Composição de Custos pelo parecer técnico 

circunstanciado, de acordo com o item acima, de forma objetiva e precisa, será oportunizado à(s) licitante(s) fazer(em) a(s) 

correção (ões) das mesmas, no prazo informado pelo Pregoeiro. Caso a licitante não as faça ou não apresente justificativas 

técnicas, estas não aceitas pela Administração, terá sua proposta de preços desclassificada. 

20.11.3 Não será assegurado à licitante a correção das mesmas inconsistências já pontuadas anteriormente e oportunizadas a 

sua correção. 

c) Não vislumbramos justificativas para o caso em apreço, pois o instrumento convocatório deixa claro as rubricas que poderão sofrer 

alterações, conforme explicitado na resposta ao questionamento 2.  

d) Sim. 
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e) BASE DE CÁLCULO DO MÓDULO 3 (PROVISÃO PARA RESCISÃO) = O percentual do Módulo 3 será aplicado sobre o 

Módulo 1 (Remuneração); e a BASE DE CÁLCULO DO MÓDULO 4 (CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE) = O percentual 

será aplicado sobe o somatório dos Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3. Tudo em conformidade com o modelo de PCFP e planilhas exemplificativas 

que constam do Termo de Referência, anexo do Edital. Frisando que as planilhas de custos disponibilizadas pela Administração obedecem ao modelo 

estabelecido na IN 05/2017, com as alterações trazidas pela IN 07/2018 da SEGES/MPDG, conforme preconiza o subitem 52.4 do Termos de 

Referência, anexo do edital. 

52.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser apresentada nos moldes do Anexo VII-D da Instrução Normativa 

nº 5, de 2017, da SEGES/MPDG, com as alterações trazidas pela Instrução Normativa nº 7 de 2018, da SEGES/MPDG, 

observando rigorosamente para fins de composição dos preços as obrigações constante na Convenção Coletiva de Trabalho da 

categoria, bem como a legislação aplicável no que concerne à composição dos valores de vale transporte e demais benefícios, 

indicando quais são os sindicatos ou quais acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas regem as 

categorias profissionais que executarão os serviços, bem como as respectivas datas-bases e vigências, com base no Código 

Brasileiro de Ocupações (CBO). 

 

Questionamento 5: 

Sobre os documentos que acompanham a proposta de preços. Perguntamos:   

a) No SAT que é composto do FAP, cujo número máximo é 2, multiplicado pelo RAT, cujo percentual máximo é 3%, logo a cotação 

máxima que se pode chegar neste item é de 6%. Deve ser tudo documentalmente comprovado?  
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Resposta 5: 

a) Sim. Em conformidade com o subitem 20.11 do Termo de Referência, anexo do edital, aqui transcrito:  

20.11. Após a rodada de lances o pregoeiro (a) deverá suspender o processo para que empresa classificada provisoriamente em 

primeiro lugar apresente, juntamente com as empresas que integram o Cadastro de Reserva e aquelas classificadas em segundo 

e terceiro lugares, apresentem, em até 02 (dois) dias úteis, suas Planilhas de Composição de Custos adequada ao último lance, 

juntamente com a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP) ou documento apto a comprovar o RAT ajustado informado em sua planilha de custos que serão encaminhadas à 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AC, para análise e emissão do parecer técnico circunstanciado. 

 

Questionamento 6: 

Com relação apresentação da declaração total dos contratos firmados atuais e seus valores para as sub condições que as licitantes 

devem apresentar junto com a DRE do último exercício social com intuito de demonstrar capacidade financeira para execução do contrato. 

Perguntamos: 

a) Na sub condição 1 deverá ser elaborada pelo valor remanescente ou pelo valor total dos contratos?  

b) Na sub condição 2 deverá ser elaborada pelo valor remanescente ou pelo valor total dos contratos?  

c) Caso alguma licitante apresente proposta de forma divergente ou errônea as somas, cálculos e informações, a proposta será 

inabilitada do certame ou poderá ser corrigida? 
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Resposta 6:  

a) Em relação às condições 1 e 2 mencionadas, informamos que consta do subitem 12.6, alínea “d” do instrumento convocatório a 

informação de forma clara que o “Patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pelo 

licitante com a Administração Pública de todos os entes federativos e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. Tal 

informação deverá ser comprovada por meio de declaração do licitante, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a dez por cento (para cima ou para baixo) entre o valor total dos contratos e a 

receita bruta discriminada na DRE.” (grifamos) 

b) Idem a resposta da alínea “a”. 

c) O instrumento convocatório em seu subitem 11.11, enumera as possíveis correções que podem ser efetuadas pelo pregoeiro em 

sessão pública. Com relação a saneamento, também está disciplinado no mesmo instrumento. 

 

Questionamento 7: 

Considerando as questões das Atestados de Capacidade Técnica. Perguntamos: 

a) Se uma empresa apresentar atestados em andamento (execução) como deverá ser o procedimento de inabilitação ou diligência por 

parte desta comissão?  

Resposta 7: O Atestado de Capacidade Técnica serve para comprovar que sua empresa tem experiência anterior que comprove a 

execução do objeto do edital. 
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Esse atestado faz parte dos documentos de qualificação técnica. Assim, o atestado de capacidade técnica é um documento simples, feito por outra 

empresa ou por algum órgão público que você já tenha contratado e executado obras ou prestado serviços similares ao objeto que está sendo licitado. 

O atestado deve conter todas as informações sobre a empresa ou órgão que está emitindo. Também deve conter os dados da sua empresa 

Ainda deve conter os detalhes de como foi a prestação do serviço ou realização da obra. 

• Duração da execução ou prestação de serviço 

• Quantitativos para cada item 

• Declaração ao final de que foi executado dentro das normas. 

 

Portanto, somente serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de serviços que já foram executados e concluídos. 

 

Questionamento 8: 

O edital não prevê a necessidade de reserva técnica. Será necessário a contratada manter disponível reserva técnica para efetuar as 

coberturas necessárias? Caso haja a necessidade de reserva técnica a referida quantidade deve ou não ser contabilizada no quantitativo a ser contratado 

e faturado? 
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Resposta 8: 

Não haverá necessidade de reserva técnica, pois este custo já está contemplado no Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional 

Ausente da PCFP.  

 

Questionamento 9: 

Os lances deverão ser formulados com base no valor mensal ou global?  

 

Resposta 9: 

Valor Global.  

  

Questionamento 10: 

No Item 21 do presente edital temos a previsão para o pagamento de diárias. O valor das diárias deverá compor o valor do lance, ou 

seja, soma-se o valor total do posto mais as diárias para chegar ao valor final da licitante em virtude dos lances? Se sim, quais postos terão diárias? 

Ainda sobre as diárias: No item 21.1.7, temos a informação que o valor das diárias se refere a Convenção Coletiva 24/2021, deverá ser mantido o 

valor de R$ 120,00 para a composição dos custos mesmo com a CCT do ano passado ou as licitantes terão que considerar o valor para diárias da 

nova Convenção Coletiva de Trabalho? 
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Resposta 10: 

Não está correto o entendimento. O valor das diárias deverá somar ao valor da proposta classificada após a rodada de lance. 

Lembrando que o item “DIÁRIA”, constante da licitação não é objeto de disputa, e que para este item específico, todas as licitantes deverão 

encaminhar a proposta no valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) que corresponde ao total estimado de diárias multiplicado pelo se 

valor. O custo com diárias deve ser provisionado para todas as categorias profissionais no total de 10 (dez) diárias mensais para cada categoria 

profissional, totalizando 30 (trinta) diárias mensais. O valor das diárias permanece aquele previsto na CCT 2021/2022 registrada no MTE sob o nº 

AC00024/2021, equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) que será atualizado por ocasião da lavratura da Ata de Registro de Preços e da 

consequente formalização do Termo de Contrato. Outrossim, recomendamos uma leitura atenta ao item 20 do Termo de Referência, anexo do Edital, 

para uma melhor compreensão das disposições acerca do pagamento de diárias. 

 

Questionamento 11: 

Quanto ao módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente, submódulo 4.1, Letra "A" Férias. Levando-se em consideração 

que tal valor já é cobrado no módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários, poderão as licitantes cotarem valores como 0,93% ou 1,62% ou até mesmo 

zerar o valor uma vez que o mesmo se trata de uma estimativa e geralmente pago apenas após o primeiro ano de contrato? Se não, qual será o valor 

aceito pela a administração para a referida rubrica? 
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Resposta 11: 

As férias previstas na alínea “A”, do Submódulo 4.1 da Planilha de Custos deve ser zerada e as férias + adicional de férias previstos 

na alínea “B”, do Submódulo 2.1 devem equivaler a 12,10% (doze inteiros e dez centésimos por cento). 

Questionamento 12: 

“A definição das quantidades a serem adquiridas não foi em função do consumo e utilização prováveis, conforme estabelecido pelo art. 15, § 7º, inciso 

II da Lei Federal nº 8.666/93, posto que apesar da justificativa mencionar a necessidade e evidenciar os locais de execução dos serviços (subitem 7.1.1 

do Termo de Referência) dos quais serão contemplados com a mão-de-obra, os quantitativos devem ser estimados em razão da sua alocação na 

estrutura administrativa do Órgão”. 

ANÁLISE DO TCE/AC: salienta-se que as informações ora referenciadas através do Parecer nº 16/2022/SEFAZ - DIALIC/SEFAZ - DAF/SEFAZ - 

DIAF/SEFAZ – SATE, foram objeto de análise no GT LICON, onde levou-se em consideração inteiro teor do Termo de Referência, ou seja, os cargos 

pretendidos do objeto do Pregão Presencial nº 053/2022, verificando-se inclusive as localidades onde a SEFAZ possui escritórios administrativos, 

contudo os quantitativos que originou cada cargo pretendido, não foi devidamente justificado em razão da própria necessidade da Administração. 

Embora seja um Ata de Registro de Preços, em que o Ente não tem a obrigação de sua contratação, o art. 15, § 7º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 

estabelece que a definição das quantidades a serem adquiridas não foi em função do consumo e utilização prováveis,. Por sua vez o Decreto Estadual nº  

4.735/2016 da qual estabelece as condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e insumos necessários à execução contratual. 

Por fim, muito embora a Ata de Registro de Preços não obrigue a Administração, a sua contratação, os quantitativos lá definidos devem ser os mais 

próximos possíveis sobre o seu consumo, a fim de evitar quantidades superestimadas. Assim, ante todo o exposto, opina-se por manter sem justificativa 

os quantitativos que definiram os cargos pretendidos em razão do Pregão Presencial 053/2022, posto que a discriminação do conjunto de postos da 

SEFAZ, sem demonstrar a necessidade de cargos em função de suas demandas, infringe o art. 15, § 7º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
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Resposta 12:  

 

  Revisado o presente processo administrativo, a Administração procedeu a retificação do subitem 3.2.2 do Termo de Referência nos seguintes 

termos: 

3.2.2 A estimativa total de postos de trabalho a serem alocados para a execução dos serviços é de 165 (cento e sessenta e cinco), visando atender a 

estrutura organizacional básica da SEFAZ/AC estabelecida no Decreto Estadual 11.003, de 21 de fevereiro do 2022, publicada no D.O.E nº 13.250 ( 

4313891), conforme apresentada abaixo, resumidamente, sendo: 

 

 
Município 

 
Estrutura Básica 

Quantidade p/ Registro 

Empregados 

por Posto de 

Trabalho 

Total de Postos 

Secretária(o) de 

Gabinete 

Encarregado(a) 

Adm. 

Agente Adm. 

supervisor(a) 

Rio Branco 
Secretário(a) – incluindo: 

GABIN, UCP, DECIN, ASJUR, 

CORREGF, DITI OUVID, 

ASCOM 

1 15 55 65 

Tribunal Administrativo de 

Tributos Estaduais - TATE 

Secretaria Adjunta de Receita 

Estadual e sua estrutura 

Secretaria Adjunta do Tesouro 

Estadual e sua estrutura 

Diretoria de Adm e Finanças e 

sua estrutura 

  
NUSEFI – Posto Fiscal da 
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Corrente 
 

 

Sen. Guiomard 

NURFE – Senador Guiomard 
 

- 

 

2 

 

2 

NUSEFI – Posto Fiscal Pica-pau 

 
Acrelândia 

NURFE – Acrelândia 
 

- 

 
3 

 
3 

NUSEFI – Posto Fiscal 

Tucandeira 

Pl. de Castro NURFE – Plácido de castro - 1 1 

Xapuri NURFE – Xapuri - 1 1 

 

Brasiléia 
NURFE – 

Brasiléia/Epitaciolândia 

 

- 

 

1 

 

1 

Assis Brasil NURFE – Assis Brasil - 1 1 

Sena 

Madureira 
NURFE – Sena Madureira - 1 1 

Feijó NURFE – Feijó - 1 1 

Tarauacá NURFE – Tarauacá - 1 1 

Cruzeiro do Sul NURFE – Cruzeiro do Sul - 2 2 

Mâncio Lima NUSEFI – Mâncio Lima - 1 1 

 

Total de Postos de Trabalho 
 

15 
 

70 
 

80 
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Item 

 
Cargo 

Quantidade p/ Registro 

Posto de 

Trabalho [a] 

Empregados por Posto de 

Trabalho [b] 
Total de Empregados [c] 

1 Secretária(o) de Gabinete 15 01 15 

2 Encarregado(a) Administrativo(a) 70 01 70 

 

3 
Agente Administrativo(a) 

supervisor(a) 

 

80 

 

01 

 

80 

Total de Empregados 165 

 

2. DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação: 

Data de abertura: 20 de julho de 2022 às 07h30min. 

Data de retirada: 08/07/2022 a 19/07/2022. 

 

3. As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 

 

Rio Branco-AC, 07 de julho 2022. 

Luana Oliveira da Silva 

Pregoeira 


