
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 049/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00480.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de segurança e vigilância desarmada e armada, diurna e noturna de segunda a domingo 
inclusive feriados e pontos facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda motorizada e cobertura 
de eventos em diversas unidades do Município de Camaçari. 
 
 

PERGUNTA: 
 

01) Para a elaboração da Planilha de Custo será obrigatório a empresa realizar a vistoria conforme 
edital? 

 

RESPOSTA: 
 
Informamos que a visita técnica deverá ser realizada de acordo com o exigido no subitens 9.2.3.1 e 9.2.3.2 ou 
apresentar documento que a substitua. 
 

 
PERGUNTA: 
 

02) O Edital no Item 8.20 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA, Página 28 de 73, 
exige, para execução destes serviços, fornecimento de 06 (seis) Veículos Cabine Dupla, Diesel 
4x4 e 01 Veiculo  1.0,  Bi  combustível, contudo no ANEXO XI–ITENS E ASPECTOS DA PLANILHA 
DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, Item 05, “Descrição Vídeo Embarcado” , Pagina 72 de 73, é 
estabelecido o fornecimento de apenas 04 Veículos. Portanto, qual a quantidade exata de 
Veículos a ser fornecida? 

 

RESPOSTA: 
 
 
A quantidade correta é de 06 (seis) veículos. A planilha do edital será retificada.  
 
PERGUNTA: 
 
3) O edital de licitação estabelece no item 9.2.4.1, que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis 
deverão estar assinados por contador ou por profissional equivalente, porém as empresas sujeitas à tributação 
com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado são emitido através do SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, por meio de assinatura digital. Neste caso a assinatura 
digital atende a esta exigência? 

 
 
RESPOSTA: 
 
Para as empresas obrigadas por lei à ECD – Escrituração Contábil Digital, admite-se a assinatura digital para os 
documentos Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, no entanto, deverão estar acompanhadas 
da prova de que foram devidamente registradas no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. 

 
PERGUNTA: 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
4) A CCT ano base 2017 registrada no TEM sob o número BA 000465/2017, exatamente na cláusula 
38º, rege sobre a execução das atividades para grandes eventos, bem como eventos permanentes, 
mais não informa o regime de contratação. Podemos elaborar uma planilha independente para este 
tipo de serviço, ou seguir a planilha disponibilizada no edital? 
 
 
RESPOSTA: 
 
A convenção coletiva é o norte para a formação de preços no que diga respeito a direitos trabalhistas 
dos empregados contratados para a prestação do serviço. Considerando que a contratação de 
segurança para eventos se dá de forma diferenciada da dos demais trabalhadores de segurança, 
mormente ante a postergação da deliberação do conteúdo da cláusula 38ª da convenção coletiva da 
categoria pelos sindicatos responsáveis, é evidente que a planilha anexada ao edital tem cunho 
meramente exemplificativo, devendo, no entanto, serem observados os custos inerentes a tal forma 
de contratação (segurança para eventos) e verbas salariais segundo a convenção coletiva.  
 
 
PERGUNTA: 
 
Foi observado que o edital no item 8.1, letra “e”, que os preços ofertados na Proposta de Preço 
devem atender a todas as cláusulas da Convenção Coletiva em vigor. A r referida Convenção, com 
registro no MTE: BA000465/2017 estabelece, na sua Cláusula Octogésima Segunda, Encargos 
Sociais mínimo de 87,33%, garantindo com isso o provisionamento mínimo das verbas sociais, 
trabalhistas, previdenciárias e indenizatórias. Diante disto, solicito informar se para elaboração das 
propostas devemos considerar os Encargos Sociais de 87,33%, previsto CCT ou este índice fica a 
critério de cada Licitante? 
 
 
RESPOSTA: 
 

 
O Item 8.1, letra “e” não traz dúvidas quanto ao seu conteúdo. A convenção coletiva da categoria é o 
conjunto de normas que o edital tomou por base para a formação de preços dos licitantes quanto aos 
seus empregados e sua interpretação cabe ao sindicato de cada categoria juntamente com o 
sindicato dos empregadores, portanto as previsões ali contidas acerca dos encargos sociais mínimos 
são as únicas exigíveis, assim como todas as demais previsões. 
 
 
Em 28/08/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Manoel Alves Carneiro 
Pregoeiro da COMPEL 


