
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04.000.469/21-43 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SCANNER DE VULNERABILIDADE EM 

REDES, COM LICENÇA DE USO VÁLIDA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE 

EDITAL.  

 

TIPO: MENOR PREÇO APURADO POR LOTE 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO        

                         

FORMA DE FORNECIMENTO: INTEGRAL 

 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia   22/09/2021, às 08:30hs 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia    022/09/2021, às 08:30hs 

 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia   22/09/2021, às 10:00hs 

 

 

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 58.069.360/0001-20, com sede na Avenida 

Jaguary, 164, Centro, Jaguariúna/SP, CEP: 13.820-000, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, solicitar ESCLARECIMENTO ao QUESTIONAMENTO,  no que couber. 

Esclarecimentos: 

1. A legislação acerca dos processos licitatórios determina que as propostas devem ser 

ofertadas de acordo com a legislação vigente na data da apresentação da proposta. A atual 

legislação acerca da contribuição previdenciária a que nos submetemos estabelece a 

desoneração da folha de pagamento até a data-fim 31/12/2021, e, a partir de janeiro/2022 

o retorno ao regime de oneração, o que gera um custo maior a título de previdência. 

Exemplificando, se tivermos um contrato de 12 meses assinado em junho de 2021, 

teremos de junho a dezembro/2021 a aplicação da contribuição previdenciária desonerada 

(calculada à alíquota de 4,5% sobre a receita bruta, e de janeiro a maio/2022 a aplicação 

da contribuição previdenciária onerada (calculada à alíquota de 20% sobre a folha de 

pagamento). Nosso entendimento é de que a contribuição previdenciária deve ser 

calculada da forma descrita acima descrita - parte desonerada e parte onerada. Está 

correto nosso entendimento? 



R - Conforme consta do item 11 do Edital, mais especificamente do item 11.2, é obrigação do 

licitante a apresentação da proposta nos preços finais, considerando todos os fatores de 

composição dos mesmos, inclusive os tributos, portanto, compete ao licitante o entendimento 

acerca da tributação incidente para formação de seu preço. Compete destacar: 

 

“11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

11.2. A proposta deverá ser apresentada para todo o objeto licitado. Nos preços finais, resultantes 

dos preços iniciais com a dedução dos percentuais de descontos propostos serão considerados 

completos e abrangerão todos os serviços e peças necessárias ao cumprimento da obrigação, 

tributos, impostos, taxas, seguros, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

mobilização e desmobilização, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de 

mão de obra, leis sociais, administração, lucros, suprimentos, equipamentos, EPIs, ferramentas e 

materiais necessários e qualquer despesa acessória e/ou necessária, especificada ou não neste 

edital.” 

Nesse sentido, o entendimento acerca da tributação incidente, compete ao licitante 

 

2. Serão aceitos atestados técnicos em nome de empresas do mesmo grupo econômico, 

desde que comprovada a relação entre elas? 

R - Não serão aceitos atestados de capacidade técnica em nome de empresas do mesmo grupo 

econômico, independentemente da comprovação da relação entre elas, as sociedades (controladas 

e controladoras) conservam personalidade e patrimônio distintos. Assim não se misturam 

transações de uma empresa com a outra. Mesmo que ambas sejam do mesmo grupo econômico, 

respeita-se a individualidade de cada uma. 

 

 

 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021. 

 

Roberto Lauar Câmara. 

PREGOEIRO 

 


