
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 25/07/2019.

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.  O  quantitativo  estimado  de  profissionais  previstos  no  Edital  será
mobilizado de imediato? Caso não, qual o percentual de mobilização no início do contrato?
Resposta 1. Sim.

Questionamento 2.  Qual data prevista para início do contrato?
Resposta 2. Previsão para o mês de outubro.

Questionamento 3. Qual a atual empresa prestadora dos serviços?
Resposta 3. Não há prestadora atual para os postos licitados.

Questionamento 4. Qual Convenção Coletiva utilizada atualmente?
Resposta 4. Embora o questionamento esteja prejudicado, tendo em vista que a contratação é
para novos postos, e, portanto, não há CCT utilizada atualmente, a CCT utilizada será a da
Sindilimp, tendo em vista que há outros contratos vigentes no âmbito do Tribunal baseados
nesta CCT, para que não haja disparidade.

Questionamento 5. Referente à exigência de reposição de faltas, levando-se em consideração
que o custo para ter disponível profissionais de reserva para reposições imediatas é muito alto
e que este  custo  deverá ser  acrescido ao preço do contrato,  favor  informar se é  possível
flexibilizar esta exigência de modo que permita que, em caso de faltas pontuais, seja apenas
glosado o valor diário do profissional e, em caso de licença, seja concedido um prazo de até 5
dias para substituição deste profissional. Podemos considerar desta forma?
Resposta 5. Não haverá flexibilização, inclusive por motivos de isonomia, pois a contratação é
de POSTOS DE SERVIÇO. Como descreve o Edital:

10.10  Responder  perante  o CONTRATANTE no que concerne à  conduta,
frequência,  pontualidade  e  assiduidade  dos  empregados  designados  para
atividades relacionadas com a execução do presente contrato, substituindo-
os, sem ônus, em caso de ausências e atrasos, por motivo justificado ou não,
bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e qualquer
afastamento,  substituição  ou  inclusão  de  qualquer  um  que  possa  estar
vinculado à execução contratual;
10.10.1 Em se tratando de ausência eventual de empregado, a reposição da
mão de obra deverá ser  imediata de modo a garantir  a  continuidade dos
serviços no posto;

(…)



3.2.3.2 O FORNECEDOR fica obrigado a substituir de imediato as eventuais
faltas  dos  seus  empregados  ligados  à  execução  contratual,  objetivando
garantir que não haja descontinuidade na prestação dos serviços.

Frise-se que há, inclusive, previsão para essa substituição na planilha de custos.

Questionamento  6.  Haverá  necessidade  de  algum  exame  específico  (acuidade  visual,
cromatopsia,  fundoscopia,  tonometria,  oftalmológico etc)para os ASOs ou somente exames
clínicos?
Resposta  6.  Os  exames  admissionais  exigidos  na  legislação,  sob  responsabilidade  da
empresa.

Questionamento 7. Será necessária a permanência do preposto em tempo integral nos locais
de prestação dos serviços? Pode ser nomeado do efetivo?
Resposta 7. Não.

Questionamento 8. Em caso de homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT da
categoria, durante a execução do contrato, a licitante vencedora terá direito à Repactuação
Contratual, conforme variação da nova CCT?
Resposta  8.  Mediante  provocação  do  contratado,  o  processo  seguirá  para  análise  do
departamento jurídico.

Questionamento 9.  Onde a gerência /  fiscalização do contrato ficará lotado? Perguntamos
pois entendemos que as licitantes deverão considerar custos de deslocamento para eventuais
reuniões.
Resposta 9. O gestor/fiscal do contrato é sempre servidor nomeado pela Administração, lotado
no prédio sede do TCE. Entretanto, consoante Edital, é obrigação da Contratada:
10.7 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.

Questionamento 10. Considerando que a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2019 ainda
não foi homologada e a última data base foi em Janeiro/2018, entendemos que assim que
houver o Dissídio de 2019 homologado a Contrata terá o direito à Repactuação Contratual,
conforme variação da nova CCT. Está correto o nosso entendimento?
Resposta  10.  Mediante  provocação  do  contratado,  o  processo  seguirá  para  análise  do
departamento jurídico.

Salvador, 25 de julho de 2019

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


