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ESCLARECIMENTO 03 

Prezados Senhores, 
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Pregão Eletrônico N.º 05/2018, 

que tem por objeto a contratação do serviço de vigilância armada, para atuação nas dependências dos Centros de 
Educação Profissional do Senac-DF. 
 Empresa: PROSEGUR 
 
“(...) O(s) supervisor(es) da contratada, dever(ão), obrigatoriamente inspecionar os postos, no mínimo 01 (uma) vez por dia, em turnos alternados, fazendo constar no livro de ocorrências sua inspeção. Para atendimento deste item será necessário provisionar um Inspetor/Supervisor Dedicado, visto a obrigatoriedade de inspeção diária?” Resposta: De acordo com a cláusula décima terceira, alínea “b” do edital alterado, informa que o posto deverá ser inspecionado, no mínimo 02 (duas) vezes por semana, ficando a cargo da Contratada os custos referente a supervisão.  
“Este profissional dedicado está previsto no orçamento estipulado no Edital?” Resposta: Sim.  
“Os valores apresentados na estimativa, de acordo com o Anexo I estão baseados de qual DATA BASE: 2017 ou 2018?” Resposta: De acordo com o Dissidio Coletivo da categoria para o ano de 2017  
“Está protegido nosso direito à Repactuação, reajustando o contrato de acordo com a evolução dos efeitos financeiros, salários e demais custos de mão de obra e insumos necessários para a continuidade à prestação dos serviços?” Resposta: De acordo com a cláusula sexta do edital, será permitida a repactuação dos preços, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir ou da data da última repactuação.  
“O preço mencionado nas planilhas de custos e formações de preços trata-se ESTIMATIVA de preço, ou preço MÁXIMO?” Resposta: Estimativa de preço.  

Em, 08 de maio de 2018. 
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