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Pregão Eletrônico n.º 12
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS.
 
QUESTIONAMENTOS DA SRA.

 
PERGUNTA 1: Data final do contrato vigente?

 
RESPOSTA 1:  são 2 contratos atuais um para as unidades administrativas da 
BHTRANS e estações de Integração, empresa 5 Estrelas, vencimento em 09/11/19. O 
segundo contrato com a empresa Essencial, das estações MOVE, vencimento em 
31/12/19, podendo ser antecipado.

 

PERGUNTA 2: Qual empresa que atualmente executa os serviços?

 
RESPOSTA 2: resposta acima.

 

PERGUNTA 3: Data de inicio do novo contrato?

RESPOSTA 3: imediato para as estações de integração e unidades administrativas e 
para as estações do MOVE 

PERGUNTA 4: Dispõe o TCU que “É indevida a fixação, nos editais de licitação, 
de percentuais, ainda que mínimos, para encarg
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 de custos constante em algum caderno de estudo específico?

 
RESPOSTA 4: Na planilha da proposta comercial todas as células de amarelo 
deverão ser preenchidas, perceba qu
preenchimento é por conto do licitante, portanto deve
acordo com sua empresa

PERGUNTA 5: Para o repouso de alimentação
se ausentar do posto ou a empresa deverá 
Consolidação das Leis do Trabalho 

RESPOSTA 5: Estas questões estão descritas no Termo de Referência, para as 
estações MOVE os vigilantes noturno receberão intrajornada, para os postos diurnos 
haverá cobertura de almoço de segunda a sexta, incluindo feriados, portanto aos 
sábados e domingos, deverão receber intrajornada. Para as estações de integração e 
unidades administrativas, nos locais onde há 2 postos de vigilância, não haverá 
pagamento de intrajornada, os vigilantes deverão se alternar para o intervalo; nos 
posto de 1 só vigilante, haverá o pagamento de intrajornada. Todos esses custos já 
estão previstas na Proposta Comercial.
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ESCLARECIMENTOS 

12/2019 - Prestação de serviços de vigilância armada e 
desarmada para atuar nas unidades da BHTRANS. 

A SRA. LILIAN SILVA EM 24/10/2019: 

Data final do contrato vigente? 

são 2 contratos atuais um para as unidades administrativas da 
BHTRANS e estações de Integração, empresa 5 Estrelas, vencimento em 09/11/19. O 
segundo contrato com a empresa Essencial, das estações MOVE, vencimento em 
31/12/19, podendo ser antecipado. 

Qual empresa que atualmente executa os serviços?  

resposta acima. 

Data de inicio do novo contrato?  

imediato para as estações de integração e unidades administrativas e 
para as estações do MOVE  na finalização do contrato vigente. 

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 

s percentuais nos Encargos Sociais, ou se obrigatoriamente deverão 
utilizar os índices de custos constante em algum caderno de estudo específico?

Na planilha da proposta comercial todas as células de amarelo 
deverão ser preenchidas, perceba que a parte de encargos sociais o 
preenchimento é por conto do licitante, portanto deve-se utilizar os índices de 
acordo com sua empresa. 

Para o repouso de alimentação (almoço/jantar) o funcionário poderá 
se ausentar do posto ou a empresa deverá indenizá-lo conforme Art. 71, §4º da 
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto Lei 5452/43 ? 

Estas questões estão descritas no Termo de Referência, para as 
estações MOVE os vigilantes noturno receberão intrajornada, para os postos diurnos 

erá cobertura de almoço de segunda a sexta, incluindo feriados, portanto aos 
sábados e domingos, deverão receber intrajornada. Para as estações de integração e 
unidades administrativas, nos locais onde há 2 postos de vigilância, não haverá 

rajornada, os vigilantes deverão se alternar para o intervalo; nos 
posto de 1 só vigilante, haverá o pagamento de intrajornada. Todos esses custos já 
estão previstas na Proposta Comercial.  
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Prestação de serviços de vigilância armada e 

são 2 contratos atuais um para as unidades administrativas da 
BHTRANS e estações de Integração, empresa 5 Estrelas, vencimento em 09/11/19. O 
segundo contrato com a empresa Essencial, das estações MOVE, vencimento em 

imediato para as estações de integração e unidades administrativas e 

Dispõe o TCU que “É indevida a fixação, nos editais de licitação, 
os 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 

s percentuais nos Encargos Sociais, ou se obrigatoriamente deverão 
utilizar os índices de custos constante em algum caderno de estudo específico? 

Na planilha da proposta comercial todas as células de amarelo 
e a parte de encargos sociais o 

se utilizar os índices de 

(almoço/jantar) o funcionário poderá 
lo conforme Art. 71, §4º da 

Estas questões estão descritas no Termo de Referência, para as 
estações MOVE os vigilantes noturno receberão intrajornada, para os postos diurnos 

erá cobertura de almoço de segunda a sexta, incluindo feriados, portanto aos 
sábados e domingos, deverão receber intrajornada. Para as estações de integração e 
unidades administrativas, nos locais onde há 2 postos de vigilância, não haverá 

rajornada, os vigilantes deverão se alternar para o intervalo; nos 
posto de 1 só vigilante, haverá o pagamento de intrajornada. Todos esses custos já 


