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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1058-18 

 
 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE EMPREGADOS, COLABORADORES E ATENDIMENTOS 
ESPECIAIS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DE FORMA CONTÍNUA, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUAÇU-PR, INCLUINDO ÁREAS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU-ME. 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1058-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessada na licitação: 
 
 
PERGUNTA 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [...], inscrita no CNPJ sob o número 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Preponente no epigrafado Pregão, vem respeitosa e tempestivamente, com fulcro no item 
2.6.1, letra “a”, do CBC – Caderno de Bases e Condições, expor e requerer o quanto segue: 
 
DA ISENÇÃO DO ISS 
CONSIDERANDO que o Item 2.4.1 do Capítulo II, do CBC, dispõe que deverá considerar, na 
formulação da proposta a isenção tributária concedida pelo artigo XII do Tratado de ITAIPU, 
que criou e rege esta entidade binacional, e, em matéria tributária, tem os efeitos previstos 
no art. 98 do Código Tributário Nacional, compreendendo os seguintes tributos: (i) ISSQN; (ii) 
ICMS; (iii) IPI; (iv) Imposto de Importação; (v) COFINS; (vi) PIS-PASEP; e, (vii) IOF; 
 
CONSIDERANDO que a Proponente atual é a Prestadora de Serviços de Transporte Rodoviário de 
Passageiros para a Contratante através do CONTRATO Nº. 4500027910, firmado em 
20/09/2013, no qual estavam previstas as mesmas isenções tributárias, especialmente o ISSQN 
a ser recolhido para o Município de Foz do Iguaçu (PR); 
 
CONSIDERANDO que a Proponente foi autuada pela Secretaria Municipal da Fazenda do 
Município de Foz do Iguaçu (PR) em 04 de maio de 2018, através do Auto de Infração 
SMFA/DIFI/DVISS Nº. 04/2018, pelo NÃO RECOLHIMENTO, no prazo legal, do ISSQN – Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente aos meses de janeiro a março de 2018. 
 
CONSIDERANDO que a Contratante encaminhou uma Orientação através de sua Diretoria 
Financeira Executiva quanto à manutenção da Isenção Tributária em relação ao ISSQN, aos seus 
fornecedores, requerendo o reenvio das Notas Fiscais sem o destaque do referido tributo, 
referentes aos processos de pagamento encaminhados em fevereiro de 2018, assinada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
REQUER manifestação da Contratante quanto a isenção do ISSQN, uma vez que não é mais 
aceito pelo Município de Foz do Iguaçu, e se deve ou não ser lançado nas Planilhas Auxiliares 
do Anexo V, em caso negativo, em caso de cobrança judicial ou extrajudicial, quem suportará 
o ônus.” 
 
RESPOSTA 
A consulente deve observar a isenção tributária da ITAIPU prevista no artigo XII do Tratado de 
ITAIPU, portanto, os valores referentes ao ISSQN não devem ser lançados nas Planilhas 
Auxiliares.  
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Ressalta-se ainda que inexiste previsão contratual para pedido de revisão contratual ou mesmo 
restituição dos valores eventualmente descontados a tal título. 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [....], inscrita no CMPJ sob o número 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Preponente no epigrafado Pregão, vem respeitosa e tempestivamente, com fulcro no item 
2.6.1, letra “a”, do CBC – Caderno de Bases e Condições, expor e requerer o quanto segue: 
 
DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
 
CONSIDERANDO que Item “C”, do Grupo I, do Anexo II, não traz previsão de pagamento de 
adicional de periculosidade e ou insalubridade; 
 
CONSIDERANDO que a Proponente atual é a Prestadora de Serviços de Transporte Rodoviário de 
Passageiros para a Contratante através do CONTRATO Nº. XXXXXXXX, firmado em XX/XX/XXXX; 
 
CONSIDERANDO que neste período 03 (três) colaboradores motoristas ajuizaram Reclamatórias 
Trabalhistas que tramitaram na Justiça do Trabalho sob os nº. CNJ 0000974-73.2013.5.09.0303, 
0000975-58.2013.5.09.0303 e 0000928-29.2013.5.09.0095, nas quais a Preponente foi 
condenada pelas 3ª, 5ª e 7ª TURMAS do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do 
Estado do Paraná, ao pagamento do ADICIONAL DE PERICULOSIDADE na ordem de 30% (trinta 
por cento) sobre o salário base dos motoristas, com fundamento na Súmula 346, do E. Tribunal 
Superior do Trabalho que dispõe: 
 
Súmula 346 do TST - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E 
INTERMITENTE (inserido o item II) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016. 
 
I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, 
de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-
se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido. (ex-Ojs da SBDI-1 nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 
11.08.2003) 
 
II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de 
periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de 
exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do 
trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da 
CLT). 
 
CONSIDERANDO que os venerandos acórdãos de lavra do Egrégio TRT do Paraná foram levados à 
apreciação do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, sendo as decisões confirmadas e já 
transitado em julgado, podendo gerar decisões idênticas em casos análogos. 
 
REQUER manifestação da Contratante quanto aos custos do adicional de periculosidade a 
serem pagos aos motoristas pela Proponente, uma vez que no Anexo não se encontra previsto, 
e se tal adicional deve ou não ser lançado nas Planilhas Auxiliares do Anexo V, e, em caso 
negativo, em caso de cobrança judicial quem suportará o ônus. 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU não participou das ações judiciais que culminaram na condenação da consulente ao 
pagamento de adicional de periculosidade, tampouco acompanhou a perícia que ocorreu em 
suas dependências, não sendo oportunizado à ITAPU refutar as conclusões do laudo pericial.  
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Além disso, o inciso XXVII da CLÁUSULA 6ª da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC, estabelece 
como obrigação da futura CONTRATADA acompanhar as reclamatórias trabalhistas de seus 
empregados, responsabilizando-se pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação: 

 
XXVII comparecer, a qualquer tempo, em juízo, independentemente de 
qualquer intimação, na hipótese de reclamação trabalhista de empregado ou 
preposto da CONTRATADA ajuizada contra ITAIPU, mesmo depois de encerrado 
este CONTRATO e acompanhar o processo até o seu final, responsabilizando-se 
pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. 

 
Entende-se, portanto, que as condenações apresentadas pela consulente, por si só, não 
justificam o pagamento de adicional de periculosidade a todos os empregados alocados no 
Contrato. 

 
 

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1058-18. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 18 de junho de 2018 

 


