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01) PERGUNTA:  Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em 
caso de continuidade, qual a atual prestadora dos serviços? 

Resposta: Sim. A atual prestadora de Serviços é a Empresa PRO SEG SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA LTDA. 

 

02) PERGUNTA: : Qual a data término do atual contrato? 

Resposta: 29/07/2021. 

 

03) PERGUNTA: Qual a data estimada para início das atividades? 

Resposta: 30/07/2021. 

 

04) PERGUNTA: Qual a convenção coletiva utilizada para a formação do preço? 

Resposta: Sindicato das Empresas de Seg. Privada, Vigilância Patrimonial, Sistemas De 
Segurança, Escolta, Seg. Pessoal e Cursos de Formação no Est. do Rio De Janeiro 

 

05) PERGUNTA:  Os funcionários recebem algum benefício além do exigido na Convenção 

da Categoria? Em caso positivo quais benefícios e respectivos valores? 

Resposta: Os benefícios mínimos são aqueles exigidos na CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas e na Convenção da categoria.  

 

06) PERGUNTA:  Para os postos com jornada 12x36, os profissionais poderão fazer a 
escala de revezamento durante o almoço ? Ou será obrigatório a cotação do Intervalo 
Intrajornada (1 hora por dia)? Ou precisaremos incluir o custo de um almocista/jantista? 

Resposta: Não há necessidade de inclusão de custo de cobertura para o intervalo de 1 
hora. As demais coberturas como férias, faltas, licenças médicas devem ser previstos pelas 
licitantes.  

 



 
07) PERGUNTA:  Será necessário fornecer algum tipo de equipamento fora dos previstos 
em edital, como armários, cofres, geladeiras? Em caso positivo, quais e qual quantidade? 

Resposta: Apenas os previstos em Edital e Termo de Referência. 

 

08) PERGUNTA: O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo 
necessário comparecer, eventualmente ao local de trabalho? O preposto poderá ser um dos 
profissionais que atenderá o escopo contratual? 

Resposta: Apenas Acompanhamento contratual, contudo devido a função de preposto ter 
que atender as necessidades do contrato, colocar um dos vigilantes na função não é 
recomendado devido a intermitência 12x36 horas de seus turnos. 

09) PERGUNTA: O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo 

necessário comparecer, eventualmente, ao local de trabalho? O preposto poderá ser um dos 

profissionais que atenderá o escopo contratual? 

Resposta: O preposto é funcionário designado pela contratada para acompanhamento do 

contrato. O mesmo deverá comparecer ao local da prestação de serviços para verificar o 

bom andamento dos serviços prestados. O preposto deverá ser a “ponte” entre a CDURP e a 

empresa. Orientamos não ser nenhum dos profissionais que permanecerá no local. 

Eventualmente, pode ser necessário reuniões com o preposto e os seguranças/vigias 

alocados não poderão se ausentar do seu posto.  

10) PERGUNTA: Considerando a situação econômica atual do país pergunta-se: os 
pagamentos são feitos em dia? Qual a média de atraso em dias/meses? 

Resposta: Não existe expectativa de atraso de pagamentos. 

 

11) PERGUNTA: Licitantes que cadastrarem preço acima do estimado serão 
desclassificadas antes e/ou depois da fase de lances? 

Resposta: Após fase de lances. 

 

12) PERGUNTA: : É correto o entendimento que o upload da planilha de custos antes da 
sessão não é obrigatório, sendo necessário o envio apenas pela licitante vencedora? 

Resposta: Entendimento incorreto.  As licitantes deverão apresentar a planilha de custos 
juntamente com a proposta inicial, sendo a mesma revisada após a fase de lances. 

 


