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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Segue abaixo os questionamentos para análise e posterior esclarecimentos que embasarão as 

licitantes para fins de precificação 

1.1 Uma vez em que a CCT 21 ainda não foi divulgada, não sabemos qual será a base salarial dos 

colaboradores e demais benefícios, de modo que questionamos qual salário e benefícios 

devemos considerar? 

1.2 Está correto o entendimento de que devemos precificar com base na CCT de 2020, certos de que 

o reajuste contratual será aplicado já no início dos serviços, considerando o mês de ferreiro de 

2021? 

1.3 Nos locais onde houver mais de um posto de serviço, devemos considerar revezamento entre os 

colaboradores? O posto deve ser coberto por outro colaborador? Devemos considerar o 

pagamento do intervalo de forma indenizada? 30 ou 60 minutos? 

1.4 No que diz respeito ao item uniforme/equipamentos do modelo de planilha de composição de 

custos, consta que devemos prever 1 radio HT por posto de serviços e 1 radio para o responsável 

pela segurança, de modo que pergunto se realmente todas as unidades terão o seu responsável? 

Caso a resposta seja negativa, favor indicar quais as unidades. 

1.5 Questiono se está correto o entendimento de que podemos excluir a linha item A do submódulo 

4.2, o qual prevê verba para substituto nas ausências legais, uma vez em que tal verba encontra-

se devidamente provisionada na linha 64, item B submódulo 4.1. 

1.6 Licitação 839355 - No arquivo modelo de proposta, consta a especificação da jornada de trabalho 

do posto de Cascavel como sendo de 44 horas de segunda à sexta em horário noturno. Peço a 

gentileza de que nos informem qual o horário exato da execução dos serviços, o que se faz 

necessário diante da quantidade de horas noturnas devem ser previstas para o posto de serviços 

em questão. 

1.7 Licitação 839356 – Com relação ao posto de Apucarana, 44 horas segunda à sexta em horário 

noturno, não consta a identificação do horário de escala do colaborador Peço a gentileza de que 

nos informem qual o horário exato da execução dos serviços, o que se faz necessário diante da 

quantidade de horas noturnas devem ser previstas para o posto de serviços em questão. 

1.8 Licitação 839357 - Para o posto 44 segunda a sábado noturno, favor esclarecer o horário da 

escala de trabalho do referido posto, uma vez em que tal informação é fundamental para fins de 

precificação quanto a quantidade de horas noturnas as licitantes devem considerar. 

1.9 Consta no modelo de planilha de composição de custos que as licitantes devem considerar 1 

armário de aço, portas grandes com o total suficiente ao número de empregados. Todavia, como 

há locais em que existe apenas um único colaborador, também devemos considerar 1 armário de 

aço para este único colaborador. 

1.10 No item 16.1 consta a previsão de que poderá haver rescisão contratual com aviso prévio 

de 15 dias. Contudo, o item 13.4 do Edital afirma que deverá ser observado o prazo de 30 dias. 

Assim, questiono se está correto o entendimento de que deve ser observado o aviso prévio de 30 

dias? 

1.11 No que diz respeito aos serviços eventuais, podemos considerar que a comunicação para 

realização dos serviços pela Contratante seja de 24 horas? 

1.12 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? 
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1.13 Questiona-se se está correto o entendimento no sentido de que a presente licitação será 

disputada pelo menor preço GLOBAL dos serviços para o período de 12 (meses) meses? 

1.14 O item 6.17 do Edital menciona que todos os documentos de habilitação e planilhas de 

formação de preços deverão ser apresentados somente pela empresa arrematante, até as 18 

horas do primeiro dia útil subsequente ao término da seção de disputa. Já a letra “D” do item 6 do 

Anexo II afirma que o arrematante terá 2 dias úteis para apresentar a proposta readequada e 

demais documentos. O que devemos considerar? 

1.15 De quem serão os custos para emissão dos crachás conforme modelo informado em Edital, 

além do crachá que deverá ser disponibilizado pela própria empresa? 

1.16 Está correto o entendimento de que a empresa arrematante deverá apresentar dentre os 

documentos de habilitação o comprovante do FAT/RAT, sob pena de desclassificação? 

1.17 Está correto o entendimento de que as empresas deverão considerar em suas planilhas do 

IRPJ e CSLL? 

1.18 Uma vez em que o intervalo intrajornada deixou de compor a massa salarial após a reforma 

trabalhista, as licitantes podem alocar tal verba no submodulo 2.3 – benefícios mensais e diários? 

1.19 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? 

1.20 Da mesma forma, questiona-se se o prazo para recurso será computado tão somente após 

a disponibilização dos documentos? 

1.21 No Edital consta a previsão de que as rondas diárias deverão ser realizadas através de 

bastão de ronda eletrônico com frequência a ser estabelecida pela Unidade. Todavia, existem 

postos em que há apenas 1 vigilante no local do trabalho, de modo que se este sair para realizar 

as rondas, a entrada principal ficará desguarnecida, de modo que pergunto se mesmo assim 

devemos considerar o quantitativo informado, mesmo para os postos com apenas 1 vigilante? 

1.22 Conforme complexidade dos serviços, podemos considerar o aviso de 15 dias e cobrar a 

diferença nas planilhas de formação de preços de forma diluída? Ainda, pergunto se existe a 

possibilidade de aumentar o prazo de aviso prévio? 

1.23 Conforme disposto no ANEXO I, consta a previsão de postos de vigilância desarmada 30 

horas, inclusive até às 23h00. Todavia, uma vez em que não há previsão no Edital quanto a 

fórmula de cálculo adotada para chegar ao valor de tais postos, questiona-se se está correto o 

entendimento de que para os postos de 30 horas semanais, devemos considerar o salário base 

dos colaboradores de forma proporcional à jornada de 30 horas, considerando o divisor de 220? 

Tal esclarecimento faz-se necessário para que os licitantes cotem referido posto de forma 

igualitária. 

1.24 Em relação aos postos 30 horas, pergunto se devemos considerar o pagamento dos 15 

Diante da complexidade dos serviços a serem executados, questiona-se se é necessário 

considerar postos de vigilante líder? Se sim, quantos e em quais locais?minutos do intervalo 

intrajornada de forma indenizada para tais postos? Ou os vigilantes terão seu intervalo de 15 

minutos? Tal esclarecimento faz-se necessário para que os licitantes cotem referido posto de 

forma igualitária. 

1.25 Consta em Edital que a visita técnica não é obrigatória. Todavia, diante da complexidade 

dos serviços por ser diferenciado e se tratar de ambiente escolar, questiono se está correto o 

entendimento de que o Edital deve ser alterado no sentido de tornar a visita obrigatória? 

1.26 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? 
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1.27 Diante da complexidade dos serviços a serem executados, questiona-se se é necessário 

considerar postos de supervisão? Se sim, quantos e em quais locais? 

1.28 No caso de postos desarmados, pergunta-se se ainda assim é necessário considerar colete 

balístico? Se a resposta for positiva, pergunta-se qual a quantidade e em quais locais devemos 

considerar? 

RESPOSTA 01:  

1.1 Tendo em vista que a convenção não foi homologada, o Edital estará sendo retificado, passando 

a solicitar a CCT de 2020. 

1.2 Sim, está correto. 

1.3 Deve-se considerar escalas de forma que os intervalos sejam intercalados, desta forma os 

próprios colaboradores fazem a cobertura dos intervalos. 

1.4 Considerar 1 radio por posto de serviço, conforme item 4.37 do Anexo I. Nadia já que iremos 

retificar o edital, já ajustei essa informação na planilha de custo (documento complementar). Peço 

considerar o documento em anexo. 

1.5 Sim, está correto.  

1.6 Horário até às 22:00. 

1.7 Horário até às 22:00. 

1.8 Horário até às 22:00. 

1.9 Paras esses locais, deverá ser fornecido armário individual para a guarda de roupas e pertences 

de uso pessoal, no posto de trabalho 

1.10 No item 16.1, trata-se de notificação prévia de, no mínimo, 15 dias para rescisão contratual, 

já no item 13.4 do Anexo II é indicado aviso de 30 dias, quando da inclusão ou exclusão de postos, 

durante a vigência contratual. 

1.11 Conforme item 1.1.3 do Anexo I, os serviços eventuais serão solicitados com até 02 dias 

úteis de antecedência. Pode-se considerar mínimo de 24 horas e máximo de 02 dias úteis. 

1.12 Sim, está correto 

1.13 Sim, está correto 

1.14 Deverá ser considerado o item 6 

1.15 Custos da Contratada: Conforme item 4.27 os empregados devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá cujo modelo deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE e 

confeccionado pela CONTRATADA.  

1.16 É prerrogativa desta instituição a solicitação dos documentos a serem avaliadas no ato da 

habilitação. Para tanto, não se vê necessidade da inclusão/exigência de comprovação do 

FAP/RAT. Ainda quanto a análise do SAP o mesmo não é critério de avaliação na habilitação. 

Por fim, caso seja necessária qualquer avaliação de composição sobre o SAP poderá ser 

efetuada diligência, conforme previsto em Edital 

1.17 Conforme previsto na planilha, caso a empresa considere o IRPJ e CSLL, estes devem ser 

previstos no MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO. 

1.18 Cabe a licitante indicar e justificar o referido custo na planilha de custos no módulo 

adequado. 

1.19 Aquele licitante que queria ter vistas ao processo, deverá solicitar a Comissão de licitação, 

tendo em vista que a Comissão não dispõe de e-mail de todos os participantes, já que o portal 

Licitacoes-e só disponibiliza o nome dos participantes. 

1.20 Não o prazo de recurso, é o de 24h como preconiza a lei, devendo os licitantes 

apresentarem seus recursos 

1.21 Sim, devem ser considerados os pontos indicados. As rotinas operacionais serão alinhadas 

posteriormente entre a CONTRATADA e as unidades. 
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1.22 Não entendemos o questionamento da empresa, pois não citamos no edital o prazo de aviso 

prévio. Seria necessário a empresa indicar o item no qual ela tem dúvida. 

1.23 Sim, está correto. 

1.24 A pergunta está confusa. É necessário que o licitante refaça a pergunta de forma clara para 

que possamos responder. 

1.25 As visitas técnicas são facultativas conforme previsão do edital.  

1.26 Conforme item 2.3.1, 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.  

1.27 Deverão ser considerados os postos indicados na tabela do Anexo I. 

1.28 No edital em questão, não é solicitado colete balístico. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Reiteramos nosso questionamento abaixo, haja visto que nos editais em referência, conta: 

1.3 Quanto às Unidades em que houver apenas um posto de atendimento: 

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 

 

Desta forma, nosso entendimento é que deverá ser feito o intervalo de 01h, sem cobertura, para todos 

os postos. E onde houver mais de um posto, este intervalo também existirá, contudo, em revezamento 

com os demais postos, sempre sem cobertura. 

Nosso entendimento está correto, ou de fato para o os postos de 12h e 24h, a intrajornada DEVERÁ 

SER INDENIZADA, devido a supressão da mesma, ou seja, os postos não terão intervalo? 

RESPOSTA 02:  

Nas unidades onde houver apenas um posto de trabalho, com jornada de 44h semanais, considerar 

1 hora diária de intervalo. Nesse período de intervalo, o posto ficará descoberto, sendo que 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. 

Nas demais unidades deve-se considerar escalas de forma que os intervalos sejam intercalados, 

desta forma os próprios colaboradores fazem a cobertura dos intervalos. 

Postos 12x36 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.. 

 
 

Curitiba, 08 de fevereiro de 2021. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


