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COMUNICADO 01 

(RESPOSTA DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO) 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021/CM  
SOLICITAÇÃO Nº 36/2021/CM 
PROCESSO N.º: 34/2021/CM 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de natureza continuada de vigilância, com 
fornecimento de mão de obra, uniformes, EPIs, ferramentas e equipamentos necessários e adequados à exe-
cução dos serviços, a serem prestados na sede da Câmara Municipal de Louveira, por 24 horas, 07 (sete) dias 
na semana, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição/descanso, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência e demais condições constantes do edital. 
DATA/HORA DA VISTORIA TÉCNICA: entre os dias 28/04/2021 até 27/05/2021, (mediante prévio agenda-
mento), através do telefone (19) 3878-9454 com Gustavo Paixão. 
 

 

A Câmara Municipal de Louveira, através de seu presidente, comunica a todos os participan-

tes do certame e demais interessados que, em referência ao pedido de esclarecimento; respondemos con-

forme segue: 

 

A empresa RAGNAR SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 30.737.359/0001-07, estabelecida na 

Rua Orlando Tarquinio, n. 39, no Bairro Vila Vermelha, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Tel.: 

011-2381-8395 – 2988-3900, vem pela presente solicitar os seguintes ESCLARECIMENTOS: 

 

1) - Nos Postos mencionados bem como resumo da PROPOSTA DE PREÇOS consta “...com intervalo de 01 

(uma) hora para refeição / descanso...” e “...03 (três) Postos de 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias na 

semana...” 

Em vista disso perguntamos: 

Pergunta 1: Os vigilantes poderão revezar o intervalo de almoço e janta ou devemos considerar o pagamento 

de intrajornada e/ou colocar outro profissional para cobertura destes. 

Resposta: Conforme item 3.1  

A vigilância deverá ser diária, por 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com intervalo de 
1hora, em horário diferente entre os profissionais, para almoço/ janta. 
 

Pergunta 2: Como consta 03 (três) Postos de 24 (vinte e quatro) horas, entendemos que estes serão na esca-

la 12 X 36 utilizando o quadro total de 12 (doze) Vigilantes, isso sem considerar caso haja necessidade a co-

bertura do almocista e/ou jantista. 

Nosso entendimento está correto. 

Resposta: Sim 
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2) – No ítem 17.5 do Edital consta: 

“...17.5. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, A LICITANTE DEVE APRESENTAR, COM SUA PROPOSTA, PLANILHA 

DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, DETALHADA E HARMÔNICA AOS CUSTOS INCIDENTES, nos termos 

do item 9º do Termo de Referência...” 

Pergunta 1: Podemos e/ou devemos apresentar as Planilhas de acordo com o formato utilizado pelo “CAD-

TERC”, inclusive quanto aos Encargos Sociais e BDI, ou será aceita outro tipo de formato. 

Resposta: Sim. Deverá apresentar planilha sob pena de desclassificação. 

 

Pergunta 2: As análises serão com base fiel no CADTERC, inclusive quantos aos Encargos e BDI, ou poderá / 

será aceito qualquer percentual que está adequado ao momento atual da empresa. 

Resposta: O edital estabelece: 17.5. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, A LICITANTE DEVE APRESENTAR, COM 

SUA PROPOSTA, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, DETALHADA E HARMÔNICA AOS CUS-

TOS INCIDENTES, nos termos do item 9º do Termo de Referência. 

 

3) – Questionamos qual o Valor do Transporte coletivo de Louveira, bem como o percentual de ISS conside-

rado para este tipo de serviço.  

Resposta: Cabe e empresa determinar como será o transporte dos seus funcionários. 

 

 

 

A empresa MXS VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI, CNPJ n.º  17.030.827/0001-40, estabele-
cida à Rua Bezerra de Menezes, nº 248 – JD Tranquilidade – Guarulhos  (SP) - CEP: 07051-160, interessada 
em participar da licitação, solicita esclarecimentos conforme segue: 

   

  

1) - 7 DA VISTORIA TÉCNICA NO LOCAL: 

7.1 A LICITANTE, representada por seu Representante legal, credenciado pela empresa, poderá comparecer 

na CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, entre os dias 28/04/2021 até 27/05/2021 (mediante prévio agenda-

mento), através do telefone (19) 3878-9454 ou e-mail diretoriaadm@louveira.sp.leg.br com GUSTAVO PAI-

XÃO, munida do ANEXO V – COMPROVANTE DE VISTORIA TÉCNICA, para inspecionar os locais onde serão 

executados os serviços, a qual deve ser feito por profissional com capacidade técnica, tomando conhecimen-

to de todos os aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, sua comple-

xidade, bem como tomando ciência de todas as demais informações e condições locais pertinentes à boa 

elaboração da proposta comercial. 

7.2 Ao vistoriar o local onde serão executados os serviços, a LICITANTE, através de seu representante, deverá 

solicitar do representante da CÂMARA o preenchimento do ANEXO V – COMPROVANTE DE VISTORIA TÉCNI-

CA – em 02 vias. 

7.3 A visita técnica é facultativa, embora o conhecimento de toda estrutura da Câmara Municipal de Louveira 

seja pertinente para formação de preços. 

 

PERGUNTA: Como será demonstrado pela LICITANTE que não tem interesse na realização da visita técnica 

é facultativa, embora o conhecimento de toda estrutura da Câmara Municipal de Louveira seja pertinente 

para formação de preços, uma vez que a visita é facultativa. 

mailto:diretoriaadm@louveira.sp.leg.br
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Resposta: A visita é facultativa. No entanto, É responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação da execução do serviço e conhe-

cimento do acervo. 

 

2) - 14.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

14.4.1 A CONTRATADA deverá possuir AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO e CERTIFICADO DE SEGURANÇA, 

assim como os demais requisitos em conformidade com a legislação aplicável aos serviços de segurança e 

vigilância patrimonial, em especial a Lei Federal nº 7.102/1983, alterada pelas Leis Federais n.º 8.863/1994, 

nº 9.017/1995, nº 11.718/2008 e nº 13.654/2018, e pela Medida Provisória nº 2.184-23/2001, regulamenta-

da pelos Decretos Federais no 89.056/1983 e nº 1.592/1995, as Portarias DPF nº 891/1999, DPF nº 

320/2004, DG/DPF nº 3.233/2012 e DG/DPF nº 3.258/2013, bem como o art. 193 da CLT, com a redação da-

da pela Lei Federal nº 12.740/2012, entre outros atos normativos. 

14.4.2 A comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa deverá ser efetuada mediante a apre-

sentação de atestado(s) ou declaração(ões) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado de 

que a licitante prestou ou está prestando serviços condizentes com o objeto licitado ou similar, em qualquer 

tempo, título ou modo (Súmulas n.os 24 e 30 do E.TCESP). 

14.4.3 Os atestados deverão vir preferencialmente em papel timbrado da empresa que está fornecendo o 

mesmo, com firma reconhecida, devendo conter telefone e endereço, de forma a permitir possíveis diligên-

cias que comprovem a execução dos serviços de forma satisfatória. 

PERGUNTA: Todos os documentos listados deverão ser apresentados no envelope de documentos de habi-

litação? 

Resposta: Sim. 

 

 

 
 

 Louveira, 26 de maio de 2.021. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 


