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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:  

1) Está correto o entendimento de que devemos tão somente lançar os valores para cada lote 

juntamente com a proposta do ANEXO I, sem ser necessário anexar nenhum dos documentos 

de habilitação? 

2) 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? 

3) O item 2.4.30 do Edital prevê que os vigilantes devem se apresentar no posto de serviço com 10 

minutos antes da hora determinada para o início de sua jornada. Todavia, o artigo 58 da CLT 

prevê o máximo de 5 minutos antes da jornada. O edital será alterado para atender a legislação 

vigente ou as licitantes deverão considerar o pagamento de horas extras nesse período? 

Inclusive, a jurisprudência atual entende que o simples fato de o vigilante chegar 10 minutos 

antes de sua jornada, por ser habitual, pode invalidar o regime 12x36, gerando condenações em 

valores altíssimos. 

4) Uma vez em que não há legislação que impeça a realização de dobras, desde que estas sejam 

realizadas de forma eventual, questiona-se se está correto nosso entendimento de que o Edital 

será alterado permitindo a realização de dobras eventuais, uma vez em que o Edital prevê a 

realização de horas eventuais? 

5) De quem serão os custos para emissão dos crachás conforme modelo informado em Edital, além 

do crachá que deverá ser disponibilizado pela própria empresa? 

6) 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? 

7) Está correto o entendimento de que as empresas deverão considerar em suas planilhas do IRPJ 

e CSLL? 

8) Está correto o entendimento de que a primeira repactuação contratual ocorrerá na data base da 

categoria em fevereiro de 2021? 

9) No que diz respeito ao intervalo intrajornada, questiona-se o que as licitantes devem considerar 

a respeito do tema? Todos os postos terão fruição integral do intervalo intrajornada? Se a 

resposta for negativa, quais são os postos necessários? 

10) Devemos considerar o pagamento do intervalo intrajornada de forma indenizada conforme 

disposto na CCT da Categoria? Ou seja, 30 minutos de descanso e 30 minutos pagos de forma 

indenizada ao colaborador? 

11) Consta em Edital que o valor da proposta a ser apresentada deve observar o total anual de R$ 

5.637.966,76. Todavia, a planilha anexada como modelo demonstra um valor bem inferior de R$ 

2.843.226,18, inclusive sem o preenchimento de vários valores unitários. Assim, questiona-se 

quais valores as licitantes devem considerar para fins de valor global anual? 

12) 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? 

13) Com relação ao item 4.41 do Edital, consta que a redução do efetivo a pedido da Contratante em 

decorrência de feriados ou recessos serão descontados do correspondente faturamento. 
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Todavia, questiona-se se está o correto o entendimento de que o Edital será alterado, uma vez 

em que, mesmo que os colaboradores não trabalhem, o salário deverá ser pago integralmente. 

14) 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? 

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

disponibilização dos documentos? 

16) Qual o prazo para início de execução dos serviços? 

17) O que as licitantes devem considerar para fins de cálculo de dias nas planilhas? 15,22 e 30,41 

dias? Ou tão somente 15 e 30 dias. 

18) No Edital consta a previsão de que as visitas técnicas são facultativas, porém, caso a licitante 

tenha interesse em realizá-las, o prazo para as visitas técnicas é de até 2 dias úteis da data 

marcada para abertura do processo. Ou seja, até o dia 14/10, sendo impossível realizar as visitas 

no prazo informado, posto que tivemos o feriado do dia 12/10/2020. Existe a possibilidade de 

aumentar o prazo para realização de visitas devido a complexidade dos serviços? 

19) É do conhecimento que atualmente há serviços de vigilância armada 24 horas na unidade de 

Paranaguá (SENAI PARANAGUÁ). Todavia, não localizamos o correspondente item nas 

planilhas disponibilizadas, de modo que perguntamos se devemos considerar ou não tal 

unidade?  

20) É do conhecimento que atualmente há serviços de vigilância armada 24 horas na unidade de 

Colombo (SENAI COLOMBO). Todavia, não localizamos o correspondente item nas planilhas 

disponibilizadas, de modo que perguntamos se devemos considerar ou não tal unidade? 

21) Todos os postos constantes no ANEXO I do Edital constam como se tratando de postos de 

vigilância desarmado. Todavia, o item 4.9 do edital prevê que deverão ser fornecidas armas para 

todos os postos no momento da implantação, de modo que pergunto se devemos considerar que 

os postos realmente são desarmados ou se apenas o posto SDF do Campus da Indústria no CIC 

é armado. 

22) No que diz respeito a planilha de Excel disponibilizada (Modelo Proposta Comercial), linha 27, 

unidade CIC (vigilância SDF 12hs diurnas), consta o valor máximo unitário divergente do 

constante no ANEXO I do Edital (página 15, linha 2), de modo que pergunto o que devemos 

considerar como valor máximo para tal item? 

23) O posto denominado de centro de abastecimento figura na linha 38 da planilha de Excel 

disponibilizada aos licitantes, bem como na planilha de posto por locais, etc. Todavia, ao verificar 

o anexo I do Edital, constatamos que o referido posto não se encontra presente na referida lista, 

de modo que pergunto o que devemos considerar? 

24) 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? 

25) 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? 

26) Questiona-se se o atestado de capacidade técnica pode ser o mesmo para cada lote ou se 

devemos considerar atestados diferentes para cada lote? Mesma pergunta deve ser esclarecida 

com a relação a apresentação dos registros de arma de fogo? 

27) Qual a metodologia aplicada pela comissão de licitação para fins de comprovação da capacidade 

técnica? 
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28) Com relação as unidades que possuem a previsão de tático móvel. Exemplo: Boqueirão, Campos 

da Indústria e CIC, esses tempos devem ser armados ou desarmados? Tal esclarecimento se 

faz necessário, uma vez em que não há a correspondente informação no Edital? 

29) 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. 

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

RESPOSTA 01:  

1) Sim, está correto, quanto a lançamentos no portal. Os documentos e planilha preenchida deverá 

ser encaminhada posteriormente pela empresa arrematante. 

2) O Edital será retificado. 

3) O Edital será retificado. 

4) O Edital será retificado. 

5) Os custos são de responsabilidade da Contratada. 

6) Tal documento não faz parte do rol de documetnos solicitados em edital. Sendo assim, não há o 

que se falar em desclassificação na ausencia do mesmo 

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

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

8) Sim, esta correto. 

9) O intervalo intrajornada deve ser considerado conforme prevê a convenção coletiva.  

10) O intervalo intrajornada deve ser pago conforme prevê a convenção coletiva.  

11) O Edital será retificado. 

12) Cabe a licitante indicar e justificar o referido custo na planilha de custos no módulo adequado. 

13) Caso não ocorra a prestação do serviço, o valor proporcional ao dia será descontado do 

faturamento. 

14) O prazo recursal é o indicado em edital e no portal do licitacoes-e. caberá as participantes a analise 

e conferencia sempre no site. Os documentos serão encaminhados conforme solicitação. 

15) O prazo de recurso é o indicado em edital e no portal do licitacoes-e. caberá as participantes a 

analise e conferencia sempre no site. 

16) Conforme descrito no Anexo II, item 13 - Prazo de entrega e vigência da contratação, alínea 13.1: 

13.1 Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para início da execução dos serviços, 

sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data da assinatura deste Contrato. 

17) Cabe ao licitante indicar para fins de cálculo de precificação o quantitativo de dias conforme 

previsão legal e jornada de trabalho estipulada em edital. 

18) Lembramos que as visitas neste momento são facultativas, deste modo não há motivação para 

qualquer alteração de prazo. 

19) As unidades que necessitam de vigilância são as descritas no edital. 

20) As unidades que necessitam de vigilância são as descritas no edital. 

21) Deverá ser fornecido arma apenas para os postos indicados como armados. 

22) O Edital será retificado. 

23) O Edital será retificado. 
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24) Sim, devem ser considerados os pontos indicados. O rotinas operacionais serão alinhadas 

posteriormente entre a CONTRATADA e as unidades. 

25) Não entendemos o questionamento da empresa, pois não citamos no edital o prazo de aviso 

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

26) Poderá ser considerado o mesmo atestado para mais de um lote, desde que atenda a 

especificação do edital. 

27) A comprovação da capacidade técnica se dará através da entrega e análise dos atestados de 

capacidade técnica, avaliando se os mesmos atendem os requisitos previstos em edital. 

28) Conforme descrito no modelo de proposta, nas unidades onde possua o serviço de tático móvel, 

o mesmo deverá ser realizado com o efetivo já composto na tabela acima, não tendo custo 

adicional com o posto. Na linha do posto tático móvel apenas deverá ser inserido o custo da 

locação e insumos da motocicleta. Deverá ser utilizado como média 60km por dia.  

29) Está correto o entendimento. 

30) Em relação ao intervalo intrajornada, deve ser considerado conforme previsão da convenção 

coletiva. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Sobre o pregão em questão, segue questionamento: 

Oeste/Sudoeste SESI/SENAI CASCAVEL  

Rua Dr. Heitor 

Stockler de 

França, 161 - 

Bairro: Maria 

Luiza - CEP: 

85.819-760 

Vigilância 
Vigilancia 

Desarmada 
1 

44h00 

semanais 

- Seg. à 

Sex. 

Noturno 

Qual é o horário noturno devemos considerar para estes postos acima? 

RESPOSTA 02:  

Será definido conforme o horário de funcionamento da unidade, considerando a jornada de 44 horas 

semanais e não ultrapassando às 22h00 para não incidir adicional noturno. 

 

 

PERGUNTA 03:  

(...) pedimos a prorrogação para a abertura dos processos mencionados, visto que é preciso tempo 

hábil para que a empresa interessada possa realizar toda a leitura minuciosa do edital, levantamento 

de custos e conhecimento total do processo. 

RESPOSTA 03:  

O edital foi suspenso e sua Retificação está disponível no site. 

 

 

PERGUNTA 04:  

Gostaria de um esclarecimento referente a informação no edital, referente ao item abaixo: 

7.4 A redução do efetivo de empregados da CONTRATADA, a pedido do SISTEMA FIEP, em 

decorrência de feriados ou recessos que ocorrerem nos postos de trabalho, desde que cientificados 

previamente à CONTRATADA, com prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, serão descontados da 

fatura mensal. 

Pergunta: Estes recessos abrangem também o período de férias escolares? 
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RESPOSTA 04:  

A redução se restringe a apenas feriados e recessos, não considerando férias escolares. 

 

 

PERGUNTA 05:  

Tem que ser anexada a proposta no site licitações-e ? 

RESPOSTA 05:  

Não é necessário anexar documentos no portal licitacoes-e, apenas a empresa arrematante deverá 

posteriormente encaminhar a proposta arrematada com a planilha aberta. 

 

 

 

PERGUNTA 06:  

No site não está disponível, geralmente os órgãos disponibilizam um modelo próprio já com as 

especificações referente a licitação. 

É possível nos enviar, por gentileza? 

RESPOSTA 06:  

Os documentos ficarão disponíveis no site, juntamente com a retificação do Edital. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 28 de dezembro de 2020. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


