
 

 

Esclarecimento 06/06/2022 13:38:00
 
MSA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 26.664.333/002-90 1) QUESTIONAMENTO: Qual a atual empresa prestadora
do serviço objeto da licitação? 2) QUESTIONAMENTO: A intrajornada do vigilante deverá ser indenizada ou farão gozo do
intervalo? Se houver gozo do intervalo, os vigilantes do posto podem se cobrir em sistema de rodízio? 3)
QUESTIONAMENTO: Considerando que deve ser declara qual CCT será utilizada pelo licitante em cada localidade.
Considerando que existe apenas uma Convenção Coletiva de vigilantes no Estado da Bahia, com Registro no MTE nº
BA000279/2022, em 27/04/2022. O valor máximo aceito para o pregão foi baseado em qual salário e quais benefícios? 4)
QUESTIONAMENTO: No item D da planilha de custos, que contempla o Vale Refeição, é informado que a participação do
empregado é de 20%. Porém, na Convenção Coletiva de Vigilantes do Estado da Bahia, com registro de nº BA000279/2022,
Cláusula Vigésima Segunda, é informado que o desconto é equivalente até 15%. Será feita a retificação deste item no
Edital? 5) QUESTIONAMENTO: No APENSO I – Detalhamento dos Itens, é informado nos campos 50 e 51 que o ISS para a
prestação dos serviços de Vigilância na cidade de Jequié corresponde ao percentual de 4%, contrariando o Código Tributário
da cidade, que estabelece a alíquota em 5%. Será feita a retificação destes itens no Edital? 6) QUESTIONAMENTO: É
informado no edital que os vigilantes do Posto 8 horas e 48 minutos por dia útil terá intervalo intrajornada de 01 hora e 12
minutos. Neste período será feita a cobertura do posto com um vigilante almocista?
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Resposta 06/06/2022 13:38:00
 
1) QUESTIONAMENTO: Qual a atual empresa prestadora do serviço objeto da licitação? RESPOSTA: Atualmente os serviços
são prestados pela empresa MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI. 2) QUESTIONAMENTO: A intrajornada do vigilante
deverá ser indenizada ou farão gozo do intervalo? Se houver gozo do intervalo, os vigilantes do posto podem se cobrir em
sistema de rodízio? RESPOSTA: Conforme jornada de trabalho estabelecida no item 3.1.3.8 do Termo de Referência e 3.5.6
da Minuta de Contrato, ANEXOS II e IV do edital, não há previsão de gozo de intervalo intrajornada pelos postos de 12
HORAS DIURNO e 12 HORAS NOTURNO, devendo tal benefício ser indenizado para os referidos postos. Para o posto de
POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL há previsão de gozo do intervalo intrajornada. Dessa forma, nos locais onde
houve mais de um posto desse tipo lotado, deverá haver rodízio entre os vigilantes durante o intervalo. 3)
QUESTIONAMENTO: Considerando que deve ser declara qual CCT será utilizada pelo licitante em cada localidade.
Considerando que existe apenas uma Convenção Coletiva de vigilantes no Estado da Bahia, com Registro no MTE nº
BA000279/2022, em 27/04/2022. O valor máximo aceito para o pregão foi baseado em qual salário e quais benefícios?
RESPOSTA: O valor estimado da licitação e os preços máximos aceitáveis por posto de serviço foram elaborados com base
em pesquisa de mercado com empresas do ramo de vigilância e segurança com atuação no Estado da Bahia. Ademais,
conforme previsto em edital, os salários e benefícios a serem previstos em proposta deverão respeitar os parâmetros da
CCT informada pela licitante. 4) QUESTIONAMENTO: No item D da planilha de custos, que contempla o Vale Refeição, é
informado que a participação do empregado é de 20%. Porém, na Convenção Coletiva de Vigilantes do Estado da Bahia,
com registro de nº BA000279/2022, Cláusula Vigésima Segunda, é informado que o desconto é equivalente até 15%. Será
feita a retificação deste item no Edital? RESPOSTA: Após análise do questionamento da licitante MSA VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA, verificou-se a procedência do quanto relatado acerca da divergência do percentual de 20% indicado a
título de participação do empregado relativa ao auxílio alimentação no modelo de planilha de custos, ANEXO I do edital, em
relação ao que prevê a CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, registrada sob o
número no MTE BA000279/2022: “... as empresas poderão descontar do salário do empregado, o equivalente a até 15%
(quinze por cento) do valor mensal do referido auxílio alimentação.” (grifo nosso) Assim sendo, será realizado o devido
ajuste no instrumento convocatório. 5) QUESTIONAMENTO: No APENSO I – Detalhamento dos Itens, é informado nos
campos 50 e 51 que o ISS para a prestação dos serviços de Vigilância na cidade de Jequié corresponde ao percentual de
4%, contrariando o Código Tributário da cidade, que estabelece a alíquota em 5%. Será feita a retificação destes itens no
Edital? RESPOSTA: Com relação a tal percentual e verificando-se procedente o questionamento da licitante, será realizado o
devido ajuste no instrumento convocatório. 6) QUESTIONAMENTO: É informado no edital que os vigilantes do Posto 8 horas
e 48 minutos por dia útil terá intervalo intrajornada de 01 hora e 12 minutos. Neste período será feita a cobertura do posto
com um vigilante almocista? RESPOSTA: Para o posto de POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL está previsto o de gozo
do intervalo intrajornada, mas não há previsão para cobertura do posto por vigilante almocista. Ressalta-se, porém, que nos
locais onde houve mais de um posto desse tipo lotado, deverá haver rodízio entre os vigilantes durante o gozo do intervalo.
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/MPBA.
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E INSERIDOS EM SISTEMA
ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES.
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