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Fls. _____ 

  

ESCLARECIMENTO  3 

 

 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: Pregão Presencial - Edital nº 14/2020. Objeto: contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, nas 

dependências e instalações da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e equipamentos 

adequados à execução dos serviços. 

 

 Esclarecimento solicitado pela empresa: FAQUI SEGURANÇA E VIGILANCIA 

LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.428.619/0001-27. 

  

PERGUNTA 1: A Planilha de Custos de acordo com o modelo anexo do edital, 
perguntamos, podemos utilizar nossa planilha padrão na qual possui os mesmo itens 
da planilha modelo Anexo? 

RESPOSTA: Não, em atenção ao disposto no subitem 4.1, a apresentação da 
proposta comercial será obrigatoriamente nos moldes do Anexo II, não se admitindo 
outras formas de apresentação diferentes daquela exigida pelo Edital. 

 

PERGUNTA 2: Para a cobertura do intervalo de refeição/descanso, deveremos 
contemplar almocistas e jantistas ou poderemos contemplar o pagamento da hora 
extra intrajornada, conforme previsto em convenção coletiva e no art 71 CLT. 

RESPOSTA: Deverão ser contemplados Almocistas e Jantistas. 

 

PERGUNTA 3: No Item 7 “A CONTRATADA deverá assegurar ao vigilante” item 
B.2, está sendo solicitado 20 (vinte) rádios HT com uso de todos os colaboradores, 
pergunta-se: Esta quantidade está certa? Haja visto que a quantidade de vigilantes por 
turno de trabalho são 7 (sete). 

RESPOSTA: Sim, esta quantidade está correta. O intuito é que cada funcionário 
disponha de um rádio para uso próprio, sendo portanto: 

· 17 vigilantes = 17 rádios 

· 01 gestor operacional = 1 rádio 

· 01 gestor administrativo = 1 rádio 

· 01 reserva = 1 rádio 
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PERGUNTA 4: No Item 7 “A CONTRATADA deverá assegurar ao vigilante” item 
B.4 a b.7 o uso de 2 Lanternas para cada local, totalizando 8 lanternas, para um 
efetivo noturno por dia de 4 vigilantes está correta esta conta? 

RESPOSTA: Sim, tal como na questão anterior, a quantidade de 08 (oito) é total, 
conforme descrito no item b.3 do Edital.  O intuito é que cada funcionário disponha de 
uma lanterna para uso próprio nos postos fixos e móveis 

 

 

São Bernardo do Campo, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 

 


