
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 18/07/2019.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 13/2019. 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA SUBORDINADA DE RECEPÇÃO V E AUXILIAR
TÉCNICO OPERACIONAL 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 – AUXILIAR TÉCNICO OPERACIONAL.

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

Questionamento 1:  Referente os atestados de capacidade técnica serão aceitos atestados
com funções diferente ao objeto do contrato,  porem serviços continuados de mão de obra
terceirizada e especializada?  Qual quantidade será aceita para comprovação dos postos? 40%
ou 50% do objeto estimado?

19.6  A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
19.6.1  COMPROVAÇÃO  DE  APTIDÃO  através  de  um  ou  mais  atestados  fornecidos  por
pessoas jurídicas de direito público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em nome da
empresa;
19.6.1.1 Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica
de que faça parte a proponente.

Resposta 1 – Só serão aceitos atestados referentes a funções similares às licitadas. Não serão
aceitos, por exemplo, atestados de serviços de limpeza para cargos de recepção. Quanto à
quantidade, 50% do objeto estimado serão suficientes.

Questionamento 2: Qual a convenção coletiva a ser utilizada: Sindilimp ou Sintral?

Resposta 2 – A CCT utilizada será a da Sindilimp, tendo em vista que há contratos vigentes no
âmbito do Tribunal baseados nesta CCT, para que não haja disparidade.

Questionamento 3: Referente aos encargos sociais e trabalhistas será desclassificado quem
cotar  com  valor  menor  dos  83,49%  que  é  obrigatório  em  ambas  as  CCTS?  Será
desclassificado ou não a empresa que cotar abaixo dos 83,49%?

Resposta 3 –  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”.



Ademais, 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. 

Questionamento 4:  Para participação no pregão eletrônico supracitado, devemos no ato de
cadastrar o preço global, anexar previamente a planilha no sistema? antes mesmo da fase de
lances?

Resposta 4 – Não é necessário. A planilha reajustada será solicitada após a fase de lances.

Questionamento 5:  Qual o número de registro no MTE da Convenção Coletiva de Trabalho
utilizado para composição do orçamento da licitação?

Resposta  5  –  A  última  CCT  registrada  no  MTE  do  Sindilimp  é  a  de  numeração
BA000584/2017.

Questionamento  6:  Conforme  subitem  15.12  do  edital  entendemos  que  o  profissional
recepcionista é nível V (cinco), está correto nosso entendimento? 

Resposta 6 – Sim, está correto o entendimento.

Questionamento 7: Gentileza, especificar nitidamente o que devemos apresentar para atender
ao subitem 19.6.3.1  do edital.

Resposta 7 – Conforme item do edital, é necessário apresentar um dos documentos elencados
(a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato
de prestação de serviços) que indique o vínculo com o licitante, ou, e) Termo através do qual o
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. A indicação pode ser comprovada através de declaração
de disponibilidade futura.

Salvador, 18 de julho de 2019

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


