PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
PATRIMONIAL COM EQUIP CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO
E GERENCIAMENTO DE IMAGENS, ATRAVÉS DE CFTV NA FSA
QUESTIONAMENTO 30/05/2016
Questionamento da Licitante, e a respectiva resposta do Sr. Pregoeiro e Equipe
de
Apoio.

Questionamento Licitante Seal Segurança
PERGUNTAS:
1 - Haverá concessão de intervalo para refeição ou descanso? Em caso
negativo, a empresa poderá remunerar o intervalo intrajornada ou deverá
disponibilizar vigilantes para a cobertura do intervalo?
2 - Os atestados de capacidade técnica deverão conter informações acerca do
quantitativo dos equipamentos solicitados no edital ou apenas em número de
postos de trabalho?
3 - Existe uma divergência no edital acerca do prazo de instalação dos
equipamentos nos itens 2.1 letra C e 9.1 ambos do edital? Qual o correto
prazo para a instalação dos equipamentos?
4 - Consta no item 77.9 do edital que a contratada deverá fornecer 03 cabines
para os postos fixos. Ocorre que as cabines não aparecem nas planilhas. A
empresa deverá fornecer as referidas cabines?

RESPOSTA:
Primeiramente agradecemos o interesse em nossa licitação.
Em resposta ao seu questionamento, informamos:
1 - A empresa deverá respeitar o que determina a legislação trabalhista
ficando sob sua responsabilidade o gerenciamento dos horários dos
funcionários no que se refere a cobertura de postos.
2 - Os atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados de
acordo com o que estabelece o item 53.3 do Edital Pregão 005/2015.
3 - O prazo para instalação dos equipamentos é de 6 meses para que haja
tempo suficiente para realização de testes e ajustes necessários,

considerando-se que a partir do 8º mês da assinatura do contrato os
equipamentos deverão estar em pleno funcionamento.
4 - O item 77.9 do Edital Pregão nº 005/2015 estabelece como obrigação
da licitante contratada o fornecimento e instalação das 3 (três) cabines.

PREGOEIRO FSA/EQUIPE DE APOIO

