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     ESCLARECIMENTO 2 
 
 
Local: Porto Alegre 
Data: 01/08/2017 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2017 
 
DE: Comissão de Licitação 
PARA: Os Licitantes 
 
Informamos a todos os licitantes interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 017/2017 as seguintes 
solicitações de esclarecimento requeridas por e-mail: 
 
Pergunta 01: O preço orçado que foi informado na resposta ao questionamento é valor mensal ou global 
para 12 meses? 
 
Resposta 01: Na resposta nº 03 do questionamento 01  o valor expresso foi anual. 
  
Pergunta 02: Caso o valor estimado seja para um período de 12 meses, este corresponde a R$ 3.666,66 
mensal, para 1 posto de portaria 12hs noturnas + 1 posto 24hs SDF, está correto nosso entendimento? 
 
Resposta 02: Sim, desde que considerem também as da tas de feriados municipais, estaduais e 
federais.  
 
Pergunta 03: Para fins de proposta comercial devemos considerar salário para porteiro ou para agente 
de monitoramento? 
 
Resposta 03: A principal caraterística do serviço d e portaria virtual é o compartilhamento dos 
recursos, inclusive recursos humanos, tanto que cad a empresa tem uma forma de apropriação 
de custeio conforme a sua realidade. 
 
Pergunta 04:  Quantos câmeras possui o local onde deverão ser executados os serviços? 
 
Resposta 04: Atualmente possui 5 câmeras. 
 
Pergunta 05: Qual o CBO dos serviços a serem executados? 
 
Resposta 05: A empresa deve consultar o CBO de acor do com o tipo de profissional que faz parte 
do seu quadro de funcionários. O CBO pode ser consu ltado através do site: 
http://www.mtecbo.gov.br . 
 
Pergunta 06:  Quanto ao item 2.2, este deverá ser fornecido pela empresa contratada? 
 
Resposta 06: Sim, tudo que compor as obrigações da CONTRATADA. 

Pergunta 07: No preço de referência está computado também o fornecimento dos rádios, item 2.22.2.7 
e a linha telefônica, item 3.1.1.1,  do Termo de Referência? 
 
Resposta 07: A principal caraterística do serviço d e portaria virtual é o compartilhamento dos 
recursos, tanto que cada empresa tem uma forma de a propriação de custeio conforme a sua 
realidade. No serviço solicitado todo e qualquer cu sto deve ser observado adequadamente. 
 
Pergunta 08: Será desclassificada a proposta que ultrapassar o preço de referência? 
 
Resposta 08: Para fins de participação da disputa d e preços não será desclassificada a empresa 
que apresentar valor acima da média de mercado. 
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Pergunta 09:  O sindicato atual utilizado nos serviços é o SINDASSEIO/RS ou o SINDVIGILANTES/RS? 
 
Resposta 09: Isso depende do tipo de profissional q ue faz parte do seu quadro de funcionários. 
 
Pergunta 10:  A empresa deverá enviar arquivo com informações pertinentes a proposta quando 
cadastra-la no portal eletrônico? 
 
Resposta 10: Conforme item 9.2, a proposta comercia l formalizada deverá ser apresentada apenas 
pela empresa vencedora, sendo assim, apenas o valor  para 12 meses deverá ser lançado no portal 
eletrônico do licitações-e. 
 
Pergunta 11: A empresa vencedora deverá apresentar planilhas de custos? 
 
Resposta 11: Não será obrigatória a apresentação de  planilha de custos quando da apresentação 
dos documentos por e-mail pela arrematante, apenas se solicitado pela pregoeira caso a mesma 
julgue necessário. 
                                                           
 
 
 

ASSINADO ORIGINAL 
                                                            
                 Renata Brito Thiesen Camara 
                               Pregoeira 
 
 
 
 
 
Vanessa da Costa Marques                                       Ricardo Oliveira Rosa 
Membro da Comissão                                                    Membro da Comissão Técnica 


