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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº. 04 

 

PREGÃO Nº. 014/2021 SESI/SENAI-PB 

 

OBJETO: Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza e conservação, com o objetivo de atender as 

necessidades das unidades do SESI/SENAI – Departamento Regional da Paraíba. 

 

1. Encargos: Na composição dos preços, serão levados em 

consideração/obrigatoriedade em seguir os encargos sociais? 

 

Resposta: As empresas optantes do Simples Nacional poderão considerar em suas 

planilhas de composição de custos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas 

com observância, no que couber, ao tratamento diferenciado da Lei Complementar Nº. 

123/2006. 

 

Todavia, em se tratando de encargo não abrangido pelo regime diferenciado da Lei 

Complementar Nº. 123/2006 - Simples Nacional, deverá ser mantido o percentual 

descrito na Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Portanto, conclui-se que a planilha deverá observar, no que couber, o tratamento 

diferenciado dispensado às empresas optantes do Simples Nacional, observando as 

diretrizes da lei, sendo mantido os percentuais dos demais encargos previstos na 

Convenção Coletiva de Trabalho e não abrangidos pelo regime diferenciado da Lei 

Complementar Nº. 123/2006. 

 

2. O edital prevê que seja reconhecida firma em alguns documentos. No entanto, a MP 

2.2020-2/2001 assegura a validade jurídica da assinatura digital com certificado.  

Pergunta-se: Nos documentos cuja assinatura seja necessária, a exemplo da 

proposta e declarações, poderá ser assinado digitalmente? 

 

Resposta: Os documentos assinados digitalmente somente terão validade se constar a 

chave de autenticação digital para que a Comissão de Licitação possa fazer a 

conferência de sua autenticidade. 
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Portanto, significa dizer que a mera assinatura eletrônica sem os requisitos legais 

necessários para verificação não serão aceitas pela Comissão de Licitação. 

 

3. Proposta e documentos de habilitação: Os itens 3.1 e 5.1 preveem a entrega dos 

documentos impressos e dentro de envelope no endereço indicado. Já os itens 4.2 e 

6.1 que os mesmos deverão ser enviados via e-mail em arquivos zipados. Pergunta-

se: Os documentos deverão ser entregues físicos ou apresentados via e-mail? 

Ainda, antes da sessão ou o detentor do menor preço após a fase de lances? 

 

Resposta: Conforme disposto no Edital, alguns procedimentos foram passíveis de ajustes 

devido ao enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana pelo coronavírus 

(COVID 19), não sendo permitida a presença de licitantes nas dependências da 

Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP. Logo a entrega dos 

documentos deverá obedecer ao disposto no preâmbulo do edital, parágrafo 10, item 

4.2, item 5.1, item 6.1.  

 

Ademais, somente o(s) proponente(s) vencedor(es) deverá(ão) encaminhar a 

documentação referente ao credenciamento, proposta de preços e habilitação em vias 

originais através dos Correios, transportadora etc. no prazo de 02 (dois) dias úteis após 

o término da licitação, para o endereço indicado no Anexo II, encaminhando ainda a 

comprovação do protocolo do envio para a Comissão de Licitação através do e-mail: 

licitacao@fiepb.org.br. 

 

 

 

 

 
 
 
 


