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Esclarecimento 22/02/2021 13:47:08
 
Embora o Item 8.5 do Edital preveja que o módulo 4 da Planilha de custos deverá ser preenchido conforme a experiência de
cada licitante, entendemos que essa orientação se aplica aos itens do submódulo 4.1, ou seja, percentuais de incidência de
ausências legais, licença paternidade, licença maternidade, Licença por acidente de trabalho e auxílio Doença. Contudo, em
relação ao custo com a mão de obra para cobertura intrajornada, este independe da experiência da empresa, bem como
independe se, atualmente, a empresa possui mão-de-obra “sobrando” para este fim, e, portanto, da mesma forma que a
licitante não pode alterar os valores da remuneração do vigilante no módulo 1, também não pode mensurar a menor o valor da
hora de trabalho do vigilante que irá cobrir o posto no intervalo intrajornada. O Item 8.6.4.1.1 assevera que será considerada
inexequível a proposta que “For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. “ Se a CCT 2032/2021, em sua cláusula quadragésima quarta prevê que o valor da hora de um vigilante é
calculada dividindo-se a remuneração do vigilante por 220. O valor da hora intrajornada, não pode ser inferior a esse valor
acrescido de todos os encargos e provisões dos módulos 2 e 3. Isto posto, entendemos que na planilha de custos, O submódulo
4.2 A, que trata do custo com “Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação”, deverá ser apresentado por
todos os licitantes na forma que está calculado no anexo III disponibilizado pelo CRC, com respeito ao princípio da legalidade e
com a finalidade de assegurar a isonomia entre todos os licitantes. Pergunto: está correto nosso entendimento?
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