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Resposta 26/02/2021 12:09:12
 
Resposta 1: Não poderão ser utilizados para a substituição intrajornada funcionários alocados em outros postos do CRCRJ.
Poderão ser utilizados para a substituição intrajornada funcionários ociosos da licitante, caso os possua. Com relação à cotação
obrigatória, no dia da publicação do certame no Comprasnet e no DOU, publicamos o seguinte aviso no Comprasnet: Aviso
18/02/2021 16:34:47: “AVISO 01 - Não cabe a este Pregoeiro nem a Comissão de Licitação, desde que não contrariem
exigências legais, declarar subjetivamente a inexequibilidade de itens isolados da proposta da licitante, mas facultar aos
participantes do certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das suas propostas. Portando, não serão respondidos
questionamentos acerca da possibilidade de zerar itens da planilha de preço. Caso, após a fase lances, ocorra a aparente
inexequibilidade, serão promovidas diligências para que a licitante demonstre a exequibilidade.” Resposta 2: Sim. Deverá ser
feito o upload juntamente com a proposta (item 6.3 do Edital). Caso a empresa não oferte lances durante a fase de lances e
mesmo assim seja arrematante, a proposta será analisada juntamente com a Planilha de Custos e Formação de Preços e demais
documentos de habilitação que já constam no sistema. Resposta 3: Item 7.1.2 do Termo de Referência. Resposta 4: Conforme
Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 05/2017: 10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação
técnico-operacional, a Administração poderá exigir do licitante: (...) b) comprovação que já executou objeto compatível, em
prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; c) no caso de contratação de serviços por postos
de trabalho: (...) c.2. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante
deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da contratação. 10.6.1 É admitida a
apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata a alínea ´b"
do subitem 10.6 acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 10.7. No caso de contratação de
serviços por postos de trabalho (alínea "c" do subitem 10.6), será aceito o somatório de atestados que comprovem que o
licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três)
anos. 10.7.1. É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação
de que trata o subitem 10.7 acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. Respondendo a sua
pergunta, conforme item 10.7 citado acima: “No caso de contratação de serviços por postos de trabalho (alínea "c" do subitem
10.6), será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.” Porém algo mencionado pela interessada necessita
de um esclarecimento: “(...) comprovada além da experiência de 3 (três) anos nas atividades de segurança e vigilância (...).
Conforme entendimento do TCU, em licitação para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, devem ser
exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao invés da comprovação da boa execução de serviços
idênticos (Acórdão 553/2016-Plenário). Há diversos outros precedentes: Acórdão 1.140/2005-Plenário, Acórdão 1.214/2013 –
Plenário, Acórdão 744/2015 – 2ª Câmara, etc.
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