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ESCLARECIMENTO 

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: Grupo ASC Service 
 
“(...) Quais serão as armas letais e não letais utilizadas nos postos?” Resposta: Conforme a atualização e última versão do edital, não será necessário o uso de armas não-letais, apenas armas letais como já especificado no edital.  “Será gozado pelos vigilantes o intrajornada de 1h ou estes permanecerão nos postos?” Resposta: Deverá ser contabilizado na planilha de custos o período de intrajornada, o posto de vigilância é ininterrupto como especificado no edital.  Empresa: Grupo Griffo  “(...) Certificado de Registro de autorização para compra de produtos controlados (arma letal), expedido pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, conforme Decreto nº 3.665/2000, em plena validade; Conforme o texto da Legislação abaixo o órgão que concede autorização para compra de armas letais das empresas de segurança especializada é a Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada do Departamento de Polícia Federal, assim como a autorização de compra tem validade de 90 (noventa) dias. Entretanto, o exigido no edital menciona o Exército Brasileiro como Órgão autorizativo e exige ainda que a autorização esteja em plena validade, entretanto, esclarecemos que uma empresa poderá apresentar a autorização de compra já  expirada e apresentar os certificados de registros de armamento, esses sim em plena validade. A autorização de compra é transitória e por prazo determinado, mas o que comprova a  regularidade da empresa quanto a armas é o registro das mesmas em validade. O item g do edital já atende a esse requisito.” Resposta: Dessa forma, desconsiderar a necessidade do item "Certificado de Registro de autorização para compra de produtos controlados (arma letal), expedido pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, conforme Decreto nº 3.665/2000, em plena validade;" desde que a empresa tenha sido autorizada pelo DPF para a compra de arma letal e tenha o registro das mesmas em validade como já solicitado no item g.  “Solicito ratificar se o adicional de intrajornada deverá ser incluído na proposta de preços, pois o mesmo interfere na elaboração da proposta. Entendemos como necessária a inclusão por que na maior parte das localidades de execução dos serviços há apenas um profissional por plantão, impossibilitando o revezamento.” Resposta: Deverá ser contabilizado na planilha de custos o período de intrajornada, o posto de vigilância é ininterrupto como especificado no edital.  Empresa: GSI VIGILÂNCIA  1 – Para os serviços licitados, já existem outra empresa executando os serviços? Caso sim, qual empresa? Resposta: Sim. Visan Segurança Privada.  
2 – As empresas deverão cotar o item INTERVALO INTRAJORNADA, ou será permitido o gozo da hora intervalar? Resposta: Sim. Deverá cotar o item Intervalo intrajornada.  

 

Em, 25 de abril de 2018. 

 

Comissão Permanente de Licitação 


