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PROAD 2.809/2020 

PE 15/2021. 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra, de 
manutenção e conservação de jardins existentes nas diversas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 
19ª Região, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 

Pedido de Esclarecimento 1 

 
O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 
tempestiva e na forma disposta no item 9 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 
epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 
interposta. 

Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 
 
PERGUNTAS:  

 
Questionamento 1- Nos subitens 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 há a previsão de que as empresas optantes 
pelo regime tributário diferenciado Simples Nacional não poderão beneficiar-se de tal condição e 
estarão sujeitas à exclusão obrigatória do Simples Nacional. Ocorre que tal exigência vai de 
encontro ao Acórdão nº 3479/2015 de 16.06.2015 do Tribunal de Contas da União, proferido no 
processo de representação TC nº 010.968/2015-6 (anexo a este) que em seu item 17 afirma o 
seguinte: “consoante assentado pela própria Receita Federal do Brasil, os serviços de jardinagem 
constituem atividade abrangida pelo Simples Nacional”. No item 24, continua: 

 

“O exame técnico realizado demonstrou, especificamente em relação ao ponto 

questionado na representação – empresa optante do Simples Nacional não poder 

prestar serviços de jardinagem -, que não há irregularidade na licitação e nem na 

contratação da empresa, que pode sim ser optante do simples, pois se trata de 

atividade permitida no regime tributário em questão, consoante dispôs a Receita 

Federal do Brasil (itens 12 a 17).” (grifo nosso). 
 
Diante do exposto, se o entendimento contido no Edital não for modificado, haverá uma 
desnecessária mitigação na participação das empresas – uma vez que as optantes pelo Simples 
Nacional optarão por não concorrer – e uma consequente diminuição da concorrência. 
 
Questionamento 2 - No item 11, subitem 11.1.22, há a exigência de capacitar os trabalhadores –
neste caso, apenas um – em saúde e segurança do trabalho, dentro da jornada, observada a carga 
horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, conforme ART. 1º, da 
Resolução nº 98/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  
 
Apuramos que o custo da hora aula girará em torno de R$ 100,00 (cem reais), multiplicado pelo 
mínimo de horas exigido (2h), chegamos ao custo total mensal de R$ 200,00 (duzentos reais). Este 
valor deveria, portanto, estar incluído nos custos mensais do contrato. 
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Ainda em relação a este ponto, entendemos que diante da situação enfrentada por todos – pandemia 
de corona vírus – deveria haver a previsão de que a capacitação fosse realizada de forma remota. 
 
Questionamento 3 - No subitem 11.1.26 há a exigência da emissão de laudo de insalubridade no 
primeiro mês contratual e, posteriormente, a cada ano. O valor para emissão de um laudo é de, no 
mínimo, R$ 800,00 (oitocentos reais). Com o laudo inicial somado aos outros quatro laudos –
considerando os 05 anos de contrato – chegaríamos ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que, 
divididos por 60 meses, totaliza na dízima R$ 66,66 mensal. Este valor – assim como o custo com a 
capacitação exigida no item 11, subitem 11.1.22 - deve estar incluído nas despesas mensais do 
contrato.  
 
As exigências de capacitação mensal e da emissão de laudo anual oneram o único posto de trabalho 
existente, uma vez que não há como diluir estas despesas em outros postos. Diante do exposto, 
perguntamos: há, de fato, a necessidade de se realizar capacitação mensal e da emissão anual de 
laudo que verse sobre insalubridade?  
 
Mais plausível seria que exigência de novo laudo ocorresse somente diante de mudanças 
significativas na atividade desempenhada pelo jardineiro, uma vez que, após a definição do grau de 
insalubridade, dificilmente há mudança ao longo do contrato. O mesmo raciocínio se aplica à 
capacitação, que pode ser realizada apenas anualmente ou semestralmente. 
 
Questionamento 4 Em relação à cotação dos insumos: conforme previsto no subitem 5.9, estes só 
serão faturados quando da sua efetiva utilização, ou seja, serão solicitados por demanda. Entretanto, 
na planilha de custos do Anexo II, os valores dos insumos foram inseridos no Módulo 05, com a 
denominação de “equipamentos”, porém são os mesmos citados no subitem 5.9 e também no Anexo
V, onde temos R$ 4.172,50/12 = R$ 347,71, sendo que este valor deve estar cotado fora da planilha 
de custo – uma vez que ocorrerá por demanda – tal qual o valor dos deslocamentos. 
 

Questionamento 5 -Por último, solicitamos esclarecimentos a respeito do salário previsto no Anexo 
II de R$ 1.184,93, uma vez que não se encontra em nenhum nível da CCT/2021 nº AL000031/2021, 
sendo o valor correto o de R$ 1.331,00. Ao calcularmos este para 36 horas, chegamos ao total de R$ 
1.089,00 – diferente do constante no edital, que é de R$ 969,48 – que, quando somados aos R$ 
220,00 (adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo) totalizará em R$ 1.309,00 
(também diferente do previsto no edital de R$ 1.206,47). Estamos enviando em anexo a CCT/2021. 
 
Diante do exposto, solicitamos que tais situações sejam analisadas e que seja consignado novo 
prazo, uma vez que a nova redação a ser dada aos itens questionados afetam a formulação das 
propostas das empresas que tem interesse em participar do certame (art. 21, § 4º, da Lei n.º 
8.666/1993). 
   

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 

 

A Administração deste Tribunal promoverá ajustes na redação dos itens 8.10, 8.11, 8.12 
e 8.13, do Termo de Referência, para admitir que as empresas optantes pelo regime tributário 
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diferenciado Simples Nacional possam se beneficiar de tal condição e sem estarem sujeitas à 
exclusão obrigatória do Simples Nacional. 

  
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 2: 

 
A Administração deste Tribunal NÃO promoverá ajustes na redação do 11.1.22 do 

Termo de Referência, pois se trata da imposição da Resolução 98/2012 – CSJT. 
 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 3: 

 
A administração deste Tribunal promoverá REAVALIAÇÃO da exigência quanto às 

quantidades de Laudos de Insalubridade a ser apresentado pela contratada ao longo do 
período da execução contratual. 

 
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 4: 

 
A administração deste Tribunal promoverá ajuste na planilha de custos e formação de 

preços para apropriação dos insumos mencionados na alínea “d”, item 5.1 do Termo de 
Referência, como CUSTOS VARIÁVEIS e sanear a falha apontada. 
 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 5: 

 
A administração deste Tribunal promoverá ajuste na planilha de custos e formação de 

preços para apropriação do SALÁRIO para 44 semanais conforme CCT – SINDLIMP/SEAC 
2021, o que, por certo, repercutirá em novo valor do SALÁRIO para 36 horas semanais. 

 
CONCLUSÃO: 

 
Por todo o exposto, acolhe-se parcialmente o pedido de esclarecimento apresentado para 

retificar o edital e seus anexos, publicarmos este documento nos sites www.comprasnet.gov.br e  
www.trt19.jus.br , bem assim informar aos interessados que será divulgado oportunamente novo 
edital e concedido novo prazo para apresentação de propostas e abertura da sessão pública de 
disputa de lances. 
 
Maceió, 01/07/2021. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


