
 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 
 
Salvador, 02/01/2020. 
 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 25/2019. 
  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E 
DESARMADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I, PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) – ANEXO II E MINUTA DO 
CONTRATO – ANEXO III 
 
Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados. 
 
Pergunta 1 - A Convenção Coletiva de Trabalho SINDESP-BA X SINDVIGILATES-BA X 
SINDMETROPOLITANO X SVITABUNA, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000264/2018, 
na sua CLÁUSULA 82ª dispõe que as empresas signatárias deste instrumento coletivo deverão 
utilizar na composição de preço de serviços de segurança e vigilância os Encargos Sociais e 
Trabalhistas mínimos de 86,91% (oitenta e seis virgula noventa e um por cento). Portanto, as 
empresas licitantes que não utilizarem na Planilha de Custos e Formação de Preços os 
Encargos Sociais e Trabalhistas de 86,91% 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”. 

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.  

 
Pergunta 2 - O EDITAL dispõe no Item 15.11 que: “INCLUSOS NO PREÇO todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os 
custos com: salários; encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do 
fornecedor; fardamento; transporte de qualquer natureza; materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados;...”. Logo, será necessário o fornecimento de 
Equipamentos de Ronda Eletrônica (Bastões), de Rádios de Comunicação e/ou outro 
equipamento de comunicação? Se sim quais as quantidades? 
 
Resposta 2 – É de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento dos equipamentos 
e materiais necessários para a correta prestação dos serviços previstos no Edital, a exemplo 
do disposto no item 10.22 do Anexo III - Minuta do Contrato. Quanto aos Rádios de 
Comunicação, o TCE/Ba dispõe de aparelhos próprios, não sendo necessária a sua provisão 
por parte da empresa contratada. Quanto aos Equipamentos de Ronda Eletrônica (Bastões), 
eles não são utilizados pelo Tribunal. 
 
Pergunta 3  -  A vistoria é obrigatória ou opcional?   



 

Resposta 3 - O Edital não prevê vistoria apesar de ser facultado a qualquer empresa visitar as 
instalações onde serão prestados os serviços. Os interessados devem agendar a visita através 
da Gerencia Administrativa (3115-4552); 
 
Pergunta 4  - Referente aos postos de ronda motorizada, a contratada deverá fornecer a 
motocicleta, combustível e EPIs? Caso positivo, qual a km/mês, para dimensionamento do 
combustível? 
 
Resposta 4 – O Edital não prevê ronda motorizada. 
 
Pergunta 5  - Gentileza informar se, para os postos 12x36 hs, o intervalo intrajornada será 
remunerado ou será concedido 1 (uma) hora de descanso para refeição?  
 
Resposta 5 – O intervalo intrajornada de 1 (uma) hora deve ser concedido, não sendo 
permitida a sua supressão ou fracionamento. 
 
Pergunta 6  - Por se tratar de Municípios que possuem percentual de ISS e tarifa de transporte 
distintos,  deverá ser elaborada uma planilha de custo e formação para cada localidade? 
 
Resposta 6 – Conforme consta no item 1.1.2 do Anexo III - MInuta do Contrato, os locais de 
execução dos serviços são em Salvador/BA:  
a) Sede TCE/TCM: 4º Avenida nº 495, Plataforma V, Centro Administrativo da Bahia – Salvador 
– Ba, CEP: 41.745-002 e; 
b) DNOCS, Av. Ulysses Guimarães, 630, Sussuarana - Salvador - BA, 41213-000; 
 
Pergunta 7  - Qual a empresa que presta serviço atualmente? 
 
Resposta 7 - ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA; 
 
Pergunta 8  - Conforme objeto do edital, os postos serão armados e desarmados. Diante do 
exposto, gentileza especificar quais serão os mesmos. 
 
Resposta 8 - Os postos de serviço armados são os especificados como não-administrativos, 
ou seja, os postos de 12 horas diurnos e noturnos, perfazendo o total de 8; 
 
Pergunta 9 - O EDITAL dispõe no Item 19.5.1.1 que: “O Balanço Patrimonial (BP) deverá ser 
obrigatoriamente firmado pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e Contador habilitado no 
CRC. O licitante deve apresentar o BP com os Termos de Abertura e de Encerramento 
extraídos do Livro Diário, em fotocópias autenticadas. O Livro Diário deve estar registrado na 
Junta Comercial”, contudo as atividades de recepção, validação, armazenamento e 
autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos 
empresários e das pessoas jurídicas, mediante fluxo único computadorizado de informações 
são realizadas através do SPED-SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, 
instituído através do Decreto 6.022/2007. Logo, o Livro Contábil, DIÀRIO, supramencionado é 
autenticado digitalmente através do SPED dispensando-se o registro na Junta Comercial. 
Neste caso a licitante que apresentar a escrituração contábil, digital, do Livro Diário através do 
SPED será inabilitada? 

 



 

Resposta 9 - O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo Decreto nº 
6.022/2007 e, consoante os termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, 
substitui a escrituração em papel pela escrituração contábil digital (ECD) dos seguintes livros: 
 
“A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 
I – livro Diário e seus auxiliares, se houver; II – livro Razão e seus auxiliares, se houver; III – 
livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos 
neles transcritos.” 
 
Para tanto, o Sped-Contábil deverá apresentar os referidos documentos, devidamente 
assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008, 
compreendendo a seguinte documentação: Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Digital; Balanço Patrimonial – art. 5º INRF nº 787/2007; Demonstrativo de Resultado do 
Exercício; Termo de Autenticação do Livro Digital. 
 
Neste sentido, os licitantes que realizam a Escrituração Contábil Digital (ECD) devem 
apresentar o termo de autenticação digital na Junta Comercial respectiva, devidamente 
acompanhado da impressão dos livros entregues digitalmente. 
 
 
 
Salvador, 03 de janeiro de 2020 

 
Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  
 


