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Bom Dia!

 

Prezado Pregoeiro,

 

Solicitação de Esclarecimento:

 

 

1. No item 1.1.1  Termo de Referência nas tabelas dos itens do grupo o CBO do vigia está igual ao CBO dos Vigilantes e ainda no item 5.2.1  o cbo do vigia aparece
de forma correta, solicitamos esclarecimento.

2. Ainda no Termo de Referencia, com a  implantação da conta vinculada e regida pela IN 5/2017, item 19 do Termo de Referência do Edital 02/2020 processo
23111.063930/2019-71, segue sequência,

os valores provisionado da planilha do edital consta a seguinte informações para 13º.(8,33%) , Férias e 1/3 de férias (11,11%)  divergente  da planilha da  IN SEGES/MP
n. 5/2017 vejamos planilha modelo da licitação :

Planilha MODELO , no  modulo 2 .1;

Módulo 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00

B Férias e Abono de Férias 11,11% 0,00

 Total 19,44% 0,00

 

 

Planilha da  IN SEGES/MP n. 5/2017:RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO.

 ITEM  

13o (décimo terceiro) salário 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento)

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento)

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o
aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio

trabalhado
5,00 % (cinco por cento)

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento)

Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um
terço) constitucional de férias e 13o (décimo

terceiro) salário*

7,39%

(sete vírgula trinta e
nove por cento)

7,60%

(sete vírgula seis por
cento)

7,82%

(sete vírgula oitenta e
dois por cento)

Total
32,82% (trinta e dois
vírgula oitenta e dois

por cento)

33,03% (trinta e três
vírgula zero três por

cento)

33,25% (trinta e três
vírgula vinte e cinco

por cento)

 

Diante do exposto pedimos esclarecimentos.

 



 

Atenciosamente,

 

  

 

  

 

Vera Lucia Barbosa Gonçalves
Gerente Comercial
Skype: verapiaui70
Tel: (86) 2106-0929/98194-9009

vera.lucia@grupocetseg.com.br
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