
 
 
 

 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0286/2020 

 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

1 / 4

 
O SESI, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO I referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: Para os postos de trabalho de 44h noturnas, onde não há informação de horário, quais 
são os horários de funcionamento, ou qual a quantidade de horas noturnas devemos considerar, a saber 
que os locais abaixo não trazem tal informação? 

SESI / 
SENAI 

CAMPUS DA 
INDÚSTRIA 

CAMPUS DA 
INDÚSTRIA  

1 
Vigilância 
Desarmada 
Supervisor 

44h00 
semanais - 
Seg. à 
Sáb. 
Noturno 

R$7.438,21  R$7.438,21  
R$ 
89.258,49 

SESI / 
SENAI 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL  

1  
Desarmada 
Vigilância  

44h00 
semanais 
Seg. à 
Sáb. - 
Noturno 

R$ 
6.169,71  

R$ 
6.169,71  

R$ 
74.036,52 

 
 
RESPOSTA 01: Construção Civil - horário das 13:15 as 23:00; Campus da Indústria Horário das 09:00 as 
19:00 
 
PERGUNTA 02: Sobre o item abaixo do edital: 
1.3.1 O posto ficará descoberto durante o intervalo. A fim de minimizar os impactos de não ter cobertura, 
os intervalos devem ser feitos fora de horários de maior circulação, como entrada e saída de alunos e 
funcionários. 
De acordo com o exposto acima, nosso entendimento é: 
Posto 30h semanais (15 minutos de intervalo sem reposição) 
Posto 44h semanais (01 hora de intervalo sem reposição) 
Posto 12h diárias, 12x36 (01 hora de intervalo sem reposição) 
Posto 24h diárias, 12x36 (01 hora de intervalo por turno sem reposição) 
Está correto nosso entendimento? Se não, gentileza apor quais intervalos devemos considerar de acordo 
com as cargas horárias acima informadas. 
RESPOSTA 02: Correto 
 
 
PERGUNTA 03: Sobre o item abaixo do edital: 

COLÉGIO 
SESI / 
SENAI 

RIO 
NEGRO  

RIO 
NEGRO  

1  
Vigilância 
Desarmada 

24h00 
TDM - 
Operador 
de 
Central 

R$ 
23.291,11  

R$ 
23.291,11  

R$ 
279.493,32 

 
Este posto de trabalho ficará exclusivo ao monitoramento de imagens, sem cobrir ou realizar qualquer 
outro tipo de atividade de vigilância? 
 
RESPOSTA 03: Este posto será de vigilante com execução do serviço de operador de central. 
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PERGUNTA 04: Com relação a remuneração dos postos, questionamos:  
a) Unidade do Campus da Industria o salário a ser levado em consideração é o de vigilante desarmado ou 
supervisor? 
RESPOSTA 04: Deve ser considerado o valor do salário conforme indicação na CCT e descritivo do posto 
indicado no edital. 
 
PERGUNTA 05: Unidade SEDE o salário a ser levado em consideração é o de vigilante desarmado ou 
supervisor? 
RESPOSTA 05: Deve ser considerado o valor do salário conforme indicação na CCT e descritivo do posto 
indicado no edital. 
 
PERGUNTA 05: Unidade do Rio negro pede um posto de vigilância desarmada de 24 horas operador de 
monitoramento. O salário será o de vigilante?  
RESPOSTA 05: Sim 
 
PERGUNTA 06: Com relação a Escala de trabalho, questionamos: 
a) Unidade do CIC qual é a escala de trabalho? 
RESPOSTA 06:  Escala conforme indicado no edital. 
 
PERGUNTA 07: Unidade do Portão qual é a escala de trabalho? 
RESPOSTA 07: Escala conforme indicado no edital. 
 
PERGUNTA 08: Com relação ao Tático Móvel (locação de insumos da motocicleta), questionamos: Tendo 
em vista que os EPI’s são individuais, quantos colaboradores irão utilizar a motocicleta?  
RESPOSTA 08: Cabe ao fornecedor disponibilizar a todos os colaboradores, Epi’s necessários de acordo 
a atividade a ser realizada.  
 
PERGUNTA 09:  Com relação ao horário, questionamos: 
a) O Posto Campo da Indústria de vigilância desarmada supervisor 44 horas semanais noturno, qual é o 
horário que os funcionários irão laborar? 
RESPOSTA 09: Horário das 09:00 as 19:00 
 
PERGUNTA 10: O posto da Construção Civil de vigilância desarmada 44 horas semanais noturno, qual é 
o horário que os funcionários irão laborar? 
RESPOSTA 10: Horário das 13:15 as 23:00 
 
PERGUNTA 11: Relativo ao Pregão supracitado PE 20286/2020, previsto para ocorrer na próxima quinta-
feira, dia 25/02/2021, por gentileza, já existe alguma empresa prestando o serviço?  
Se sim, qual empresa?  
RESPOSTA 11: Tal informação não impacta na elaboração da proposta de preços. 
 
PERGUNTA 12: Está correto o entendimento que mesmo com a alteração do número da licitação no 
licitações e, devemos considerar todos os esclarecimentos já respondidos até então? 
RESPOSTA 12: Sim, desde que não tenha sido um item alterado na retificação do edital. 
 
PERGUNTA 13: Está correto o entendimento de que devemos tão somente lançar o valor global anual no 
sistema, sem ser necessário anexar nenhum dos documentos de habilitação, nem o modelo de proposta? 

RESPOSTA 13: Sim. 

 

PERGUNTA 14: No que diz respeito a contagem dos prazos para apresentação de documentos e 
recursos, está correto que o entendimento de que exclui-se o dia comunicação e inclui-se o dia final? 

RESPOSTA 14: Sim 
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PERGUNTA 15: Conforme disposto no item 4.7 do Edital, consta a previsão de que devemos considerar 
um supervisor por unidade/região. O supervisor deve ser considerado por unidade ou por região? 
Questiona-se, pois vários locais contemplam apenas 1 ou 2 postos de serviços, sem conter supervisão 
específica, de modo que pergunto se está correto o entendimento de que a supervisão somente deve ser 
considerada aonde estiver previsto conforme distribuição dos postos constantes nas planilhas? 

RESPOSTA 15: Deverá possuir um Supervisor que será o representante da CONTRATADA e responsável 
pela execução do contrato nas unidades. Cabe a Contratada designar Supervisor operacional podendo ser 
considerado por região. 

 

PERGUNTA 16: No que diz respeito ao item 10.1, questiona-se qual o “campo próprio do sistema” para 
registrar a intenção de recurso? Da mesma forma, pergunto se está correto o entendimento de que não 
serão aceitos o registro de intenção de recurso de forma genérica, sob pena de preclusão? 

RESPOSTA 16: Conforme item 10 do edital o fornecedor registra sua intenção de recurso onde é 
concedido 2 dias úteis para apresentação das razões do recurso. 

 

PERGUNTA 17: No item 16.1 do Edital, consta a previsão de que o contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente mediante comunicação prévia de 15 dias. Contudo, no item 6.1 prevê comunicação prévia 
de 30 dias, de modo que pergunto se está correto o entendimento de que o edital será republicado para 
corrigir tal questão, considerando o aviso prévio de 30 dias? 

RESPOSTA 17:  

Onde se lê:   

6.1 Poderá ocorrer a rescisão contratual, sem ocorrência das hipóteses listadas nas alíneas 6.2 do edital, 
pelo advento de ocorrência superveniente que motive a rescisão, mediante a notificação prévia da 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos.  
Leia-se: 

6.1 Poderá ocorrer a rescisão contratual, sem ocorrência das hipóteses listadas nas alíneas 6.2 do edital, 
pelo advento de ocorrência superveniente que motive a rescisão, mediante a notificação prévia da 
CONTRATADA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos.  
 

PERGUNTA 18: No caso de postos desarmados, pergunta-se se ainda assim é necessário considerar 
colete balístico e cofre? Se a resposta for positiva, pergunta-se qual a quantidade e em quais locais 
devemos considerar? 

RESPOSTA 18: Postos desarmados não há necessidade de considerar colete balístico e cofre 

PERGUNTA 19: Por se tratar de serviços prestados em ambiente escolar, questiona-se se devemos 
considerar algum treinamento diferenciado aos colaboradores? Se a resposta for positiva, quais cursos 
devemos considerar? 

RESPOSTA 19: Os profissionais selecionados pela Contratada para prestação do serviço de vigilância, 
deverão possuir, dentre outros requisitos, o certificado do curso de formação de vigilantes. Nesse curso já 
consta na grade curricular os conhecimentos sobre vigilância geral e sobre as áreas de vigilância 
especializada, como por exemplo escolas 

PERGUNTA 20: Questiona-se em qual momento as licitantes terão acesso aos documentos da vencedora 
para fins de recurso? Tais documentos serão disponibilizados a todos os licitantes ou somente aqueles 
que assim solicitarem? 

RESPOSTA 20: Aos que solicitarem vistas os documentos serão encaminhados. 
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PERGUNTA 21: Da mesma forma, questiona-se se o prazo para recurso será computado tão somente 
após a disponibilização dos documentos? 

RESPOSTA 21: O prazo de recurso seguirá o prazo estabelecido no item 10 do edital. 

 

PERGUNTA 22: Para os postos em escalas 12x36, também devemos considerar que os colaboradores 
irão usufruir do intervalo intrajornada sem a necessidade de reposição? Caso a resposta seja negativa, 
devemos considerar o intervalo 30 minutos com o pagamento indenizado do período restante na forma da 
legislação e CCT vigente? 

RESPOSTA 22: Postos 12h terão o valor referente a 00h30 minutos de intervalo acrescidos em seus 
pagamentos mensais através da remuneração de “Intervalo Intrajornada”. Os outros 00h30 minutos serão 
descansados. 

PERGUNTA 23: No que diz respeito aos postos de trabalho de 30 horas semanais, ou mesmo em relação 
às demais escalas, que não às 12x36, pergunto se está correto o entendimento de que não é necessário o 
trabalho em dia de feriado e/ou domingos? 

RESPOSTA 23: Os serviços deverão ser realizados todos os dias do mês para os postos 12x36 e 24 
horas 

PERGUNTA 24:No arquivo modelo de proposta, mais especificamente em relação ao posto de trabalho de 
24hs em Rio Negro (operador de central), questiono se está correto o entendimento de que se trata de 
vigilante, como atualmente, e não operador de central, que sequer recebe o pagamento do adicional de 
periculosidade? Questiono se está correto que o edital será alterado? 

RESPOSTA 24: Considerar o salário de vigilante conforme CCT 

PERGUNTA 25:Conforme disposto no modelo de proposta retificado, mais especificamente na célula H21 
e H30, consta a informação de que o posto trabalhará de segunda à sábado até às 23h30, de modo que 
pergunto se o posto trabalhará nesse mesmo horário também aos sábados. 

RESPOSTA 25: O posto trabalhará de segunda a sexta-feira até as 23h30 e 4 horas aos sábados para 
cumprir a jornada de 44h semanais 

PERGUNTA 26:Conforme disposto no modelo de proposta retificado, mais especificamente nas células 
H23 e H24, consta a informação de que os postos trabalham de segunda à sábado em horário noturno. 
Contudo, questionamos qual o horário correto de trabalho nestes locais, uma vez em que se faz 
necessário para fins de precificação. 

RESPOSTA 26: Supervisor Horário das 09:00 as 19:00 e Construção Civil Horário das 13:15 as 23:00 

PERGUNTA 27:Atualmente, vários postos são armados e que no presente edital estão como desarmados. 
Cito os seguintes: Boqueirão, CIC, Portão e Sede. De modo que pergunto se o Edital será retificado para 
considerar que os postos são armados e não desarmados. 

RESPOSTA 27: Devem ser considerados os postos, conforme disposto no edital. 

 

 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI 
 


