
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 26/09/2018. 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 011/2018. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA SUBORDINADA DE RECEPÇÃO E ASSISTENTE 

OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE 

EDITAL E ANEXOS, ATRAVÉS DE POSTOS DE SERVIÇOS CONTIDOS NO LOTE I:  ITEM  

I – RECEPÇÃO V; ITEM II –  ASSISTENTE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO I;  ITEM III 

- ASSISTENTE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO II 

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos realizados. 

 

PERGUNTA 15 - Quanto ao anexo II do edital, Planilha de Cotação será obrigatório este 

modelo ou podemos utilizar outro padrão da nossa empresa, para composição dos nossos 

custos? 

RESPOSTA 15 – Qualquer modelo pode ser utilizado, desde que abranja todo o conteúdo de 

salários, adicionais, benefícios, insumos, encargos, tributos, taxas e demais valores 

necessários à composição dos preços. 

 

PERGUNTA 16 -  O item 15.12 – Estimativa de Custos – Valor Referencial, constante no edital 

estabelece o valor estimado anual global para o objeto licitatório, no que tange aos preços 

unitários referenciais constantes na tabela que se refere a cada profissional, as empresas que 

ofertarem preço maior que o estimado para alguns desses itens serão desclassificadas? 

RESPOSTA 16 – O valor estimado referencial é analisado de forma global, de modo que a 

cotação de preços unitários acima da tabela não enseja a desclassificação. É necessário 

atentar-se, contudo, para que não haja pagamentos abaixo dos valores mínimos estabelecidos 

em lei, Convenção Coletiva e demais instrumentos elencados no Edital em nenhum dos 

cargos. 

Registre-se, ainda, que o valor estimado é referencial, e não máximo. 

 

PERGUNTA 17 - Se possível gostaria que nos enviassem o modelo da planilha de cotação 

(PCT) em excel. 

RESPOSTA 17 – A planilha editável foi enviada por e-mail. Outros licitantes que queiram o 

mesmo, devem solicitar por e-mail ou telefone. 

 

PERGUNTA 18 - Será necessário, no momento do cadastro da proposta no sistema 

LICITAÇÕES-E, anexar algum documento no sistema? Ou a planilha e demais documentos 

deverão ser enviados após a etapa de lances eletrônicos? 



 

 

RESPOSTA 18 – Não. Os arquivos, com a proposta detalhada e os anexos do sistema, 

deverão ser encaminhados por e-mail após a etapa de lances, quando solicitado. 

 

PERGUNTA 19 - Os serviços serão executados de segunda a sexta ou segunda a sábado? 

Qual a carga horária diária dos profissionais que prestarão os serviços? 

RESPOSTA 19 – Os serviços serão prestados nas dependências do CONTRATANTE, no 

horário de 8h30 às 18h de segunda a quinta-feira, com intervalo para almoço conforme 

legislação vigente, no horário de 8h30 às 13h na sexta-feira, conforme edital. 

 

PERGUNTA 20 - A convenção coletiva SEAC/SINDILIMP 2017/2018 prevê o seguinte em sua 

"CLAUSULA DÉCIMA - VALE TRANSPORTE: Parágrafo Primeiro - As empresas deverão 

entregar os vales transportes, estabelecidos nesta Cláusula sempre dentro de 30 dias e em 

prazo suficiente que garanta o direito do recebimento do benefício antes do dia do trabalho do 

empregado, tendo como parâmetro o número de 52 (cinquenta e dois) vales-transportes 

mensais por empregado para efeito de planilha de preços em Licitações Públicas, podendo 

este indicativo ser aumentado de acordo com a necessidade de cada trabalhador." Grifo nosso. 

Diante disso, questiona-se: a empresa licitante deverá orçar, obrigatoriamente, em sua planilha 

de composição de custos, o valor de 52 (cinquenta e dois) vales-transportes, sob pena de 

desclassificação? 

RESPOSTA 20 – o disposto no art. 6º da IN 05/2017 do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, estabelece que a Administração não se vincula às disposições 

contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista. Também 

não são aceitas cláusulas destinadas exclusivamente à contratação com a Administração 

Pública.  

Assim, será necessário cotar apenas o mínimo previsto em lei, sob pena de desclassificação. 

 

PERGUNTA 21 - Podemos considerar que o Vale alimentação e vale transporte são itens 

gerenciáveis na planilha de preço? 

RESPOSTA 21 – Sim, desde que atenda aos valores mínimos previstos em lei.  

Registre-se que, embora o quantitativo não seja vinculante, a CCT dispõe sobre o valor do vale 

alimentação, que deve ser respeitado. 

 

 

Este é o meu entendimento. 

Salvador, 26 de Setembro de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


