
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 19/06/2018. 

 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 006/2018. 

Objeto: AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA  UBORDINADA DE CONSERVAÇÃO 

E LIMPEZA, COPA E MANUTENÇÃO NO  DIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DA BAHIA, CONFORME  SPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE 

EDITAL E ANEXOS, ATRAVÉS  E POSTOS DE SERVIÇOS:  ITEM I – CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA;  ITEM II –  COPA; ITEM III – SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS. 

 

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos novos questionamentos 

realizados. 

 

PERGUNTA 9 - A súmula de nº 448 do TST dispões acerca da obrigatoriedade de pagamento 

de Adicional de Insalubridade em grau máximo para os empregados que realizam a 

higienização de sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação. Questiona-se se 

deverá ser incluído na composição de custos, sob pena de desclassificação, o adicional de 

insalubridade em grau máximo para os serventes que trabalham na condição indicada na 

Súmula supracitada? 

RESPOSTA 9 – O Tribunal de Contas do Estado da Bahia é intransigente quanto à correta 

aplicação da legislação vigente em seus contratos, incluindo-se aí a Trabalhista e Tributária. 

Isso posto, cabe destacar que a prestação de serviços ora em comento não se enquadra na 

situação descrita na Súmula nº 448 do TST, não sendo necessária, portanto, a previsão de 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. 

 

PERGUNTA 10 - Qual o percentual mínimo de encargos aceitos? 

RESPOSTA 10 – A Convenção Coletiva utilizada para a composição de preços é a da 

SINTRAL. Após convocação, as propostas serão analisadas individualmente pelo Pregoeiro, 

devendo atender às exigências do Edital e da lei, bem como da Instrução Normativa 003/2011 

SAEB, consoante determinação editalícia. 

 

PERGUNTA 11 - A convenção coletiva SEAC/SINTRAL 2017/2017 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 (cinqüenta 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." 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 11 – Sim, a empresa deverá orçar em sua planilha de composição de custos, o 

valor de 52 (cinquenta e dois) vales-transportes. 

 

PERGUNTA 12 - Os serviços serão executados de segunda a sexta ou de segunda a sábado? 

RESPOSTA 12 – A carga horária é de 44h semanais. O horário de funcionamento do Tribunal 

de Contas do Estado é de segunda à sexta, entretanto, diante da possibilidade de atividades 

durante o fim de semana, o orçamento deve contemplar as 44h previstas em edital. 

 

PERGUNTA 13 - Deverão os licitantes considerar que os benefícios de vale transporte e vale 

alimentação são gerenciáveis? Ainda nesse sentido qual será o quantitativo mínimo aceito para 

estes itens? 

RESPOSTA 13 – A gerência interna de pagamentos não compete ao Tribunal de Contas, 

devendo sempre ser respeitada a legislação vigente. O orçamento deve incluir os 52 vales-

transportes previstos na CCT. Quanto ao auxílio-alimentação, há previsão de pagamento nos 

dias em que houver prestação se serviços acima de 6 (seis) horas, devendo a cotação ser 

compatível com a realidade. Como já dito anteriormente, a análise ocorrerá em tempo próprio e 

de forma individual, ao critério do Pregoeiro. 

 

PERGUNTA 14 - A planilha deverá ser anexada no momento do cadastro da proposta no 

sistema licitações-e ou somente após a etapa de lances mediante solicitação do pregoeiro? 

RESPOSTA 14 – A planilha com a composição de custos deverá ser encaminhada após a fase 

de lances, mediante solicitação do Pregoeiro, no prazo do item 18.8. 

 

PERGUNTA 15 - De acordo com a convenção coletiva SEAC/SINTRAL 2017/2017, ficam 

obrigadas as empresas assistidas pela referida convenção coletiva a praticarem o percentual 

de mínimo de encargos trabalhistas de 83,49% conforme transcrição a seguir: 

“CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ENCARGOS SOCIAIS 

Visando assegurar a exeqüibilidade dos contratos prestados pelas empresas e concomitante adimplência 

aos Encargos Sociais e Trabalhistas, ficam obrigadas as empresas assistidas por esta Convenção 

Coletiva de Trabalho a praticarem nas suas Planilhas de Formação de Preços, percentual mínimo de 

Encargos Sociais e Trabalhistas de 83,49% (Oitenta e três vírgula quarenta e nove por cento), conforme 

anexo II, parte integrante desta Convenção Coletiva de Trabalho.” 

Face ao exposto, questionamos, será obrigado, o licitante participante deste certame, fixar o 

percentual de encargos trabalhistas de 83,49% sob pena de desclassificação? 

RESPOSTA 15 – Novamente, como já informado, foi utilizada para a composição de preços a 

CCT da SINTRAL. Quanto à classificação, as propostas serão analisadas individualmente pelo 

Pregoeiro, devendo atender às exigências do Edital e da lei, bem como da Instrução Normativa 

003/2011 SAEB e aos preços referenciais da Portaria nº 896, da SAEB, de 25 de abril de 2018, 

consoante determinação editalícia. 



 

 

Cabe destacar, mais uma vez, neste sentido, que a referida portaria é utilizada como 

parâmetro, de modo que os valores são referenciais, e não se tratam de preço máximo. 

 

 

Este é o meu entendimento. 

Salvador, 19 de junho de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


