
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 24/09/2018. 

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 1 - Gentileza confirmar se as empresas que não cotarem 83,49% de encargos, 

conforme CCT 584/2017 serão desclassificadas? 

RESPOSTA 1 – 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. 

A Instrução Normativa – SLTI/MPOG 2/2008 veda, em seu art. 29 A, § 3º, ‐ “ingerências na 

formação de preços privados por meio da proibição de inserção de custos ou exigência de 

custos mínimos que não estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e 

materiais ou decorram de encargos legais”. 

 

PERGUNTA 2 - Levando em consideração a exigência do item 19.5.5, onde menciona que a 

licitante deverá apresentar comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de 

declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total 

dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na 

data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do 

licitante, o qual é comprovado através da DRE do exercício anterior, entendemos que a 

Contratante tem o objetivo de, com esta declaração, mitigar os riscos da contratação através 

da demonstração de que a licitante tem lastro financeiro para honrar com seus compromissos 

futuros, certo? 

Sendo assim, uma vez que COMPROMISSO ASSUMIDO a ser considerado é o que falta 

vencer, ou seja, o que já foi liquidado não é mais compromisso, pois já foi liquidado, 

entendemos que devemos informar o valor referente às parcelas que ainda serão liquidadas, 

parcelas estas considerando os *valores reais dos contratos e também já abatidas os impostos, 

pois estes já são retidos pela Contratante, então não fazem parte da responsabilidade da 

licitante o seu pagamento. Está correto o nosso entendimento? 

* Valores reais dos contratos são os valores que efetivamente são faturados, pois, a grande 

maioria dos contratos públicos, principalmente os relacionados ao fornecimento de mão de 

obra continuada, não performam  na sua totalidade, ou seja, o valor realizado é muito inferior 

ao valor contratado e, por este motivo, o compromisso real deve ser considerado o valor futuro 

a ser realizado.  



 

 

Outra questão a esse respeito é que, mesmo que os contratos venham a ser faturados em sua 

totalidade, estes valores passarão a fazer parte da composição do Patrimônio Líquido do 

próximo exercício e, portanto, não devem ser utilizados para comprovar o lastro financeiro que 

a licitante possui com base na DRE do exercício anterior. 

RESPOSTA 2 – Não está correto esse entendimento. 

Para efeitos da comprovação, o valor a ser declarado é o VALOR TOTAL dos contratos 

firmados, vigentes na data de abertura. Mesmo porque, ao exigir que o Patrimônio Líquido do 

Licitante seja superior a 1/12, já se trata de fragmentação. Assim, nos termos do Edital: 

19.5.5 - Comprovação, por meio de declaração da relação de compromissos assumidos, de 

que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste 

Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante. (grifos nossos). 

 

PERGUNTA 3 -  Os serviços são prestados atualmente? Se sim, por qual empresa? 

RESPOSTA 3 – Sim. Os serviços são prestados pela EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 

EIRELI. 

 

PERGUNTA 4 - Qual a previsão de início dos serviços imediatos? E a ampliação de postos? 

RESPOSTA 4 – Os serviços especificados como Contratação Imediata deverão ter início tão 

logo terminem os trâmites do certame. Os postos de contratação futura tem previsão para início 

em Janeiro/2018. 

 

PERGUNTA 5 - Com relação ao plano de saúde e odontológico entendemos que o benefício 

poderá ser coparticipativo sem dependentes correto entendimento? 

RESPOSTA 5 – Os planos contratados deverão estar de acordo com o disposto na Convenção 

Coletiva de Trabalho, em especial às CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA 

MÉDICA e CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

PRIVADA, inclusive no que diz respeito à coparticipação e inclusão de dependentes. 

 

PERGUNTA 6 -  O preposto da contratada deverá ficar no local de prestação dos serviços? Ha 

estrutura para realização de suas atividades (mobiliário, computador etc)? 

RESPOSTA 6 – Conforme Termo de Referência, é obrigação da CONTRATADA: 

10.2 Manter, durante toda a vigência do contrato, sede, filial ou escritório no Município de 

Salvador ou região metropolitana de Salvador, com capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda relacionada à execução dos Serviços. 

 

PERGUNTA 7 - Entendemos que o controle de ponto poderá ser feito através de folha de papel 

impressa e assinada pelo profissional? Correto entendimento? 

RESPOSTA 7 – Está correto o entendimento. 



 

 

 

PERGUNTA 8 - Caso a contratada não reponha profissional faltoso, ocorrerá multa ou glosa na 

fatura? 

RESPOSTA 8 – Consoante Minuta do Contrato anexa:  

2.4.2 A CONTRATADA fica obrigada a substituir de imediato as eventuais faltas dos seus 

empregados ligados à execução contratual, objetivando garantir que não haja descontinuidade 

na prestação dos serviços; 

(...) 

14.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não 

sendo suas justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, 

observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades: 

14.2.1 Multa; (...). 

 

PERGUNTA 9 -  Qual a CCT a ser utilizada, SINDLIMP ou SINTRAL?  

RESPOSTA 9 – A CCT utilizada é a da SINDLIMP. 

 

PERGUNTA 10 -  Quantos vales alimentação deverão ser cotado por funcionário na planilha? 

RESPOSTA 10 – Considerando que o vale-alimentação só é devido nos dias em que a carga 

horária ultrapassar 6 horas, o número mínimo de vales é de 4 dias por semana, o que, 

utilizando a média de 4,35 semanas por mês, equivale à 17,4 vales mensais. 

 

PERGUNTA 11 -  O valor estimado no edital é máximo para contratação ou se a empresa 

ultrapassar é motivo para desclassificação? 

RESPOSTA 11 – O valor estimado é referencial, e não máximo. Entretanto, preços muito 

acima do referencial serão desclassificados. 

 

PERGUNTA 12 -  Deverá ser respeitado os encargos mínimos da CCT? 

RESPOSTA 12 – As propostas devem atender às exigências do Edital e da lei, bem como da 

Instrução Normativa 003/2011 SAEB. 

A Instrução Normativa – SLTI/MPOG 2/2008 veda, em seu art. 29 A, § 3º, ‐ “ingerências na 

formação de preços privados por meio da proibição de inserção de custos ou exigência de 

custos mínimos que não estejam diretamente relacionados à exequibilidade dos serviços e 

materiais ou decorram de encargos legais”, de modo que a disposição da CCT quanto a 

encargos mínimos não é vinculante. 

 



 

 

PERGUNTA 13 -  Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de 

PIS e de COFINS (LUCRO REAL), as alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) 

podem variar, tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de 

créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em 

etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao 

faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições, portanto pergunto, poderemos fazer 

uso da média de apuração de PIS e COFINS para as empresas de LUCRO REAL? 

RESPOSTA 13 – Informo que, visando atender sempre aos Princípios que regem o Processo 

Licitatório, em especial ao Princípio da Isonomia, será permitido, para fins de preenchimento da 

Planilha de Custos, a cotação dos tributos na forma do Lucro Presumido, mesmo para 

empresas optantes do Lucro Real. 

 

PERGUNTA 14 -  Se no certame em questão, será permitido a aplicação da Desoneração da 

Folha de Pagamento, conforme LEI Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013? 

RESPOSTA 14 – Pelos mesmos motivos (atender sempre aos Princípios que regem o 

Processo Licitatório, em especial ao Princípio da Isonomia), não será admitida previsão da 

Desoneração da Folha de Pagamento na PCT. 

Eventuais alterações deverão ser feitas em fase de contratação. 

 

 

Este é o meu entendimento. 

Salvador, 24 de Setembro de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


