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ESCLARECIMENTO 4 

 

PROCESSO Nº 087/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 

Patrimonial nos Entrepostos de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.   

 

 

Abaixo transcrevemos pedido de esclarecimento encaminhado via e-mail por licitante e as 

respostas fornecidas pelas áreas competentes: 

 

Pergunta 1 – A Cláusula 18ª da Convenção Coletiva dispõe acerca do fornecimento de cesta 

básica, nas seguintes hipóteses:     

 

I – Por liberalidade ou por seu único e exclusivo critério; 

II – Por previsão oriunda de contrato com o tomador dos seus serviços; 

III – Quando há previsão em edital ou carta-convite ou contrato de licitação; 

IV – Quando houver acordo coletivo específico entre a Empresa e o Sindicato da base de 

representação. 

 

Isto posto, tendo em vista o caráter facultativo do fornecimento, bem como a modalidade da 

presente licitação (menor preço), perguntamos se o fornecimento da cesta básica será 

obrigatório, ou por liberalidade das empresas licitantes. 

 

Resposta 1 – Conforme estabelecido no item 4.4 do Anexo I do Edital. 

 

 

Pergunta 2 – Com relação ao intervalo intrajornada, os vigilantes poderão se ausentar do 

posto para usufruir do intervalo? Em caso negativo, a empresa poderá efetuar o pagamento 

da indenização, conforme possibilita o artigo 71, § 4º da CLT, e a Cláusula 42ª, IV, da 

Convenção Coletiva? 

 

Resposta 2 – De acordo com o Termo de Referência, elaborado pela área gestora e utilizado 

como base para elaboração das Planilhas de Custo, deverá ser considerado o intervalo de 1 

hora, para repouso ou alimentação, não havendo nos custos previsão de cobertura 

intrajornada. 

 

 

Pergunta 3 – Qual a atual prestadora dos serviços e em que data o contrato vigente se 

encerra? 

 

Resposta 3 – Empresa Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., com vigência até 14/07/19, 

podendo ser prorrogado até o término do processo licitatório. 
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Pergunta 4 – Dispõe o TCU que “É indevida a fixação, nos editais de licitação, de percentuais, 

ainda que mínimos, para encargos sociais e trabalhistas. A Administração Pública não está 

vinculada ao cumprimento de cláusulas de convenções coletivas de trabalho, excetuadas as 

alusivas às obrigações trabalhistas”. Dessa forma, perguntamos se as licitantes poderão 

adotar seus próprios percentuais nos Encargos Sociais, ou se obrigatoriamente deverão 

utilizar os índices constantes no CADTERC. 

 

Resposta 4 – A CEAGESP, empresa vinculada ao Governo Federal, para procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta segue as regras e diretrizes 

estabelecidas pela Instrução Normativa nº 05/2017, a qual deverá ser observada pelas 

proponentes. A IN 05/2017 no Anexo VII, dispõe sobre o tema:  "7.11. É vedado ao órgão ou 

entidade contratante exercer 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."  

Desta forma, caso sejam constatadas divergências nos percentuais previstos para encargos 

legais, sem saneamento, será solicitada a proponente apresentar declaração de que suporta 

os custos na execução contratual para o cumprimento das obrigações legais não previstas, 

sendo a mesma submetida a deliberação da área competente. 

 

 

 

SP, 11/06/2019.  

 

Luiane de A. Moreira 
Pregoeira 


