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ESCLARECIMENTOS 2 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 06/2020, que tem por objeto a contratação de empresa, para prestação de 

serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, higienização, visando à obtenção de 

adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, 

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências das unidades do 

Senac-DF, para atender as necessidades deste Senac-DF. 

 
Empresa: Green House  
 

Pergunta 1:  Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado, sem que tenha 
culpa da contratada, será realizada a compensação financeira? 

Resposta: Não há registro de atrasos de pagamento pelo Senac-DF. 

Pergunta 2: Atualmente, existe alguma empresa executando os serviços do objeto da 
licitação em referencia? Caso positivo, qual empresa? 

Resposta: Sim. Visan Serviços Técnicos. 

Pergunta 3: O órgão prevê o pagamento de Plano de saúde e seus benefícios (plano 
odontológico, auxílio funeral...) ou deve-se cotar de acordo com a convenção coletiva 
de 2019? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 
trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

Pergunta 4:  O benefício PLANO DE SAÚDE por empregado, as empresas que deixarem 
de cotar esse benefício serão desclassificadas? 

Resposta: Serão desclassificadas as licitantes que deixarem de atender as obrigações 
trabalhistas e os temos da Convenção Coletiva da Categoria SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 

Pergunta 5: Há previsão de pagamento de adicional noturno? 

Resposta: não há previsão de pagamento de adicional noturno. 

Pergunta 6: Há previsão de pagamento de horas extras? 

Resposta: não há previsão de pagamento de horas extras. 

Pergunta 7: Há previsão de pagamento de insalubridade? Se sim, qual grau de risco? 

Resposta: Não há previsão de pagamento de insalubridade. 
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Pergunta 8: Há previsão de pagamento de periculosidade? Se sim, qual grau de risco? 

Resposta: Não há previsão de pagamento de periculosidade. 

Pergunta 9: No valor da proposta somar-se-á custo operacional, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, bem como qualquer outro encargo de 
origem trabalhista? 

Resposta: ANEXO I - DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA-  Deverão ser considerados na 
proposta, todos os encargos, tributos e demais benefícios, de acordo com o Modelo de Planilha 
de Custo e Formação de Preços elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG, conforme Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES. 

Pergunta 10: Há necessidade de contratar um preposto fixo? Se sim, poderá ser um 
dos funcionários alocados no local ou deve ser diferente? 

Resposta: As atividades do preposto são para acompanhamento do contrato e ao atendimento 
as solicitações da contratante, não sendo necessária a constante presença nos locais onde 
serão prestados os serviços 

Pergunta 11: Deverá ser utilizado a convenção coletiva de 2019 ou 2020? Pois no 
Edital fala para utilizar a de 2019 e depois realizar a repactuação; enquanto no anexo 
utiliza-se a convenção de 2020. 

Resposta: O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na 
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); SINDISERVIÇOS DF000001/2020. 
Considerar sempre a convenção de 2020. 

Empresa: Master Clean 
 
 
(...)  “O anexo I define a quantidade de postos, dentre outras informações, define 
inclusive a cidade da prestação dos serviços, com base neste norte, entendemos que 
para cada cidade se aplica um % de ISS diferente, tendo em vista que nossa empresa 
é enquadrada pelo simples nacional, desta forma ocorrerá essa alteração conforme 
alteração de cidade, assim como o valor de vale transporte irá mudar conforme cidade 
da prestação dos serviços, ou seja, devemos apresentar uma planilha de custos 
diferente para cada item que compõe o lote 1? Anexo a planilha criamos uma 
proposta comercial com uma tabela totalizadora?” 
 
Resposta: ISS - Conforme DECRETO Nº 25.508, DE 19 DE JANEIRO DE 2005: 

II) 5% (cinco por cento) para os demais serviços não listados no inciso anterior. 

Parágrafo único. O contribuinte que exercer atividades enquadradas em mais de um item ou 
subitem da lista do Anexo I calculará o imposto pela alíquota correspondente a cada atividade 
exercida. 

Dessa forma, o ISS é do Distrito Federal como um todo, não há variação do imposto com a 
alteração da cidade satélite. Não são municípios, são cidades satélites que tem o mesmo ISS. 

Impostos Federais: declaração de isenção da retenção dos tributos federais. 
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Impostos estaduais: haverá retenção do ISS_ST (somos Substitutos Tributário). A alíquota no 
DF é de 5% para o tipo de serviço. A empresa do Simples Federal deve informar a alíquota caso 
seja menor que 5%. 

Benefícios –  A empresas devem considerar a Jornada de trabalho - 44 horas semanais para as 
categorias e de acordo com ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

Brasília-DF, 19 de março de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


