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ESCLARECIMENTO-6 
PROCESSO Nº 042/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 

 
 
OBJETO: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – Entreposto 
Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

 
Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante e as respectivas 
respostas: 
 
Pergunta 01 – “Gentileza esclarecer com relação as declarações abaixo, se o representante legal 
- procurador da empresa, também poderá assina-las? 
 
3.1.10. ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO - LEI FEDERAL Nº 
12.846/13 e DECRETO Nº 8.420/15 
 
3.1.11. ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À 
LEI FEDERAL Nº 12.846/13, AO CÓDIGO DE ÉTICA DA CEAGESP E ÀS NORMAS 
CORRELATAS” 
 
Resposta:.O procurador poderá assinar qualquer documento pertinente a licitação, desde assim 
esteja previsto na procuração. 
 
 
Pergunta 02 – “No edital pede material de higiene, como papel, sabonete, papel toalha e etc. os 
mesmos serão fornecidos pela contratada, correto? Quantos banheiros serão utilizados pelo os 
vigilantes?” 
 
Resposta:. Na base de instalação dos vigilantes é um banheiro, contendo três vasos sanitários, 
um mictório e duas baias para banho. 
 
 
Pergunta 03 – “No edital há seguinte texto: 10.7 - Fornecer linha telefônica para uso da 
CONTRATADA, com medição do uso para cobrança posterior da CEAGESP, na forma de 
desconto na respectiva fatura.” 
 
Resposta:. Correto.  
 

10.7. Fornecer linha telefônica para uso da CONTRATADA, com medição do uso para 
cobrança posterior da CEAGESP, na forma de desconto na respectiva fatura. 

 
 
Pergunta 04 – “Nosso entendimento é que a CEAGESP irá fornecer a linha telefônica e o valor 
da fatura da linha será pago pela contratada descontada na fatura de pagamento do serviço?” 
 
Resposta:. Correto, item 6.37, p. 52. 
 

6.37. A utilização de linhas telefônicas da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, será medida 
mensalmente e os valores serão descontados na respectiva fatura dos serviços do mês em que 
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ocorreram as ligações; 

 
 
Pergunta 05 – “Haverá serviços extras para eventos em período sazonal, esse custo deverá 
constar na planilha de formação de preço?” 
 

Resposta:. Não haverá serviços extras, somente o que já está previsto no escopo do presente 
Edital. Contudo dentro do escopo em questão, a licitante deverá apresentar planos de 
segurança para os principais eventos realizados no Entreposto. 
 
11.2. Do mesmo modo, deverá apresentar planos de segurança específicos para os principais 
eventos realizados no ETSP, tais como: 
 
a) Operação Semana Santa, no FRISP; 
b) Operação Dia das Mães no Pavilhão MLP e PBC-F; 
c) Operação Dia dos Namorados no Pavilhão MLP e PBC-F; 
d) Operação Finados no Pavilhão MLP e PBC-F;  
e) Operação Final de Ano no ETSP. 

 
 
Pergunta 06 – “No edital e nas planilhas estão com valores da CCT de 2020, após a assinatura 
do contrato haverá repactuação para os valores da CCT 2021?” 
 
Resposta: Sim, após assinatura do contrato a licitante poderá solicitar a repactuação. 

 
 

Pergunta 07 – “Nos documentos a incluir no sistema junto com a proposta inicial, será exigido às 
declarações com reconhecimento de firma conforme alínea f, ou somente a empresa vencedora 
deverá apresentar?” 
 
Resposta:. A exigência de habilitação deve ser atendida por todos os licitantes. 
 
 
Pergunta 08 – “O anexo IX ref. a autorização da conta vinculada e o anexo VIII ref. a declaração 
de contratos firmados deverá constar no anexo da habilitação com o cadastramento da proposta 
inicial ou somente, após os lances para licitante vendedora?” 
 
Resposta:. Tratam-se de documentos de habilitação. Conforme o edital os documentos de 
habilitação devem ser encaminhados junto com a proposta. 
  

 
 Pergunta 09 – “Qual é a quantidade de Buttons necessário para atender o contrato?” 
 
Resposta: A Contratada antes da implantação dos serviços fará análise de risco, venerabilidade 
e o plano de segurança com a previsão dos quantitativos necessários. 
 

9.2. SISTEMA DE RONDA DE POSTOS 
 
9.2.1.Deverá manter sistema de leitura das rondas, através de QR-Code ou leitura ótica, a fim 
de gerar relatórios à CONTRATANTE, demonstrando datas, horários e quantidades de rondas 
em que os postos foram rondados, bem como, as identificações dos postos rondados e de seus 
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ocupantes. 
9.2.2 A Contratada deverá fornecer às suas expensas o quantitativo necessário para atender às 
necessidades da CEAGESP, conforme o disposto do item 9.2.1 no que se refere ao controle de 
rondas de postos. 
 
4.2. A CONTRATADA fornecerá às suas expensas, todos os equipamentos e materiais 
indispensáveis para a execução dos serviços contratados que assim o exigirem, em 
quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas; 

 
 
Pergunta 10 – “Os pagamentos dos eventos serão feitos a parte como serviços extras? Quantos 
dias duram cada evento? E quanto tempo antes será avisado sobre esses serviços extras?” 
 
Resposta:  Não haverá serviços extras, somente o que já está previsto no escopo do presente 
Edital.  Contudo dentro do escopo em questão, a licitante deverá apresentar planos de segurança 
para os principais eventos realizados no Entreposto, Item 11.2 p. 58. 
 

11.2. Do mesmo modo, deverá apresentar planos de segurança específicos para os principais 
eventos realizados no ETSP, tais como: 
 
a)Operação Semana Santa, no FRISP; 
b)Operação Dia das Mães no Pavilhão MLP e PBC-F; 
c)Operação Dia dos Namorados no Pavilhão MLP e PBC-F; 
d)Operação Finados no Pavilhão MLP e PBC-F;  
e)Operação Final de Ano no ETSP. 

 
 

Pergunta 11 – “Qual a quantidade de botão de pânico para o contrato?” 
 
Resposta: Vide item 9.4.2 do Edital de Licitação. 
 

9.4.2 A CONTRADADA fornecerá no mínimo 3 (três) Botões de Pânico, que deverá ser trocada 
sempre quando for necessário e substituída anualmente. 

 
 
 
Pergunta 12 – “Quantos armários serão necessários para atender todos os vigilantes contratados 
e haverá espaço colocarmos a quantidade necessária?” 
 
Resposta: Vide item 4.2 do Edital de Licitação. 
 

4.2. A CONTRATADA fornecerá às suas expensas, todos os equipamentos e materiais 
indispensáveis para a execução dos serviços contratados que assim o exigirem, em 
quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas; 

 
 

Pergunta 13 – “Qual o valor médio gasto de combustível /mês pelas 15 motos atualmente?” 
 
Resposta: Vide Anexo II - Planilhas de custos e formação de preços, p. 77, o qual consta a 
quilometragem mensal dos referidos veículos. 

 



 

 

 

 

Página 4 de 4 

 

 
Pergunta 14 - “Qual o valor médio gasto de combustível /mês pelos 02 veículos?” 

  
Resposta: Vide Anexo II - Planilhas de custos e formação de preços, p. 77, o qual consta a 
quilometragem mensal dos referidos veículos. 
 
 
Pergunta 15 -  A quantidade de uniforme será de acordo o que está no edital com a troca a cada 
06 meses? Ou são para periodicidade de 12 meses? 
 
Resposta: Reposição automática semestral, vide item 6.5.1 p. 44/45. 
 

6.5.1.Para todos os postos de vigilância fornecer uniformes e complementos individuais para 
todos os postos de serviço de vigilância, promovendo a reposição automática a cada 06 (seis) 
meses. 

 
 
Pergunta 16 - “Os supervisores irão ficar no escritório para os serviços Administrativos?” 
 
Resposta: Conforme Edital de Licitações, item 6.29, p.51, funções operacionais e administrativas. 
 

6.29. Os Supervisores que portarão arma na execução das atividades, nos períodos 
diurno/noturno terão funções operacionais e administrativas, como preposto da empresa além 
de; 

a) Elaborar relatórios de ocorrências/atividades do turno, escala de serviços, cuidar da 
entrega de materiais equipamentos de proteção e insumos utilizados na execução do 
contrato como (uniformes, armas, coletes e munições); 

b) Supervisionar as atividades dos vigilantes do posto de trabalho, além de rondas 
(internas e externas) no acompanhamento de operações juntamente com fiscalização 
(CEAGESP) no Entreposto Terminal de São Paulo. 

 
 
Pergunta 17 - “Será necessário cofre para revolveres?” 
 
Resposta: A empresa deverá fornecer o cofre com capacidade para armazenar 33 armas. 
 
 
Pergunta 18 - “Quando da pesquisas de preços para obtenção dos valores máximos citados no 
edital, foi computado todos os 116 postos de serviços e todos os gastos com equipamentos, 
veículos e materiais, prêmios de condutores, obrigações trabalhistas e legais?” 
 
Resposta: Sim, na estimativa de preços apurados pela SEANC foram previstos todos os itens 
acima. 
 
 
 
São Paulo, 27 de janeiro de 2021. 
 

 
 

Maria Valdirene R. da Silva Carlos 
Pregoeira 


