
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 092/2020
Nobre licitante,

Em atenção ao e-mail recebido segunda-feira, 5 de outubro de 2020 15:44, que informam dúvidas
sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-
nos a responder:

QUESTIONAMENTO
A Empresa PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, vem solicitar alguns esclarecimentos
quanto ao Pregão acima identificado.

1. O Objeto do Pregão é o Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
especializada em Serviços de monitoramento e vigilância eletrônica 24 horas e sistema de segurança
para atender as necessidades das diversas secretarias municipais. No Termo de Referência em seu Item
3.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, dispõe, em seus subitens que : “3.1.1. A Contratada deverá
executar os serviços de monitoramento de alarmes, atendendo aos disparos dos mesmos sempre que
houver ocorrência, bem como prestar todas as manutenções pertinentes e necessárias em seus
equipamentos instalados nas diversas unidades das Secretarias Municipais; 3.1.2. A CONTRATADA
deverá fornecer (em regime de comodato), todos os equipamentos e materiais necessários ao pleno e
regular funcionamento dos sistemas;” (...)

Pergunta 1.1: Não conseguimos interpretar claramente o edital, as Secretarias Municipais já possuem
sistemas de alarmes instalados e a contratação seria apenas dos serviços de monitoramento?

SIM, o Entendimento está correto!

Pergunta 1.2: No edital não foi detalhado nenhum quantitativo de equipamentos, tipos de
equipamentos instalados ou a serem instalados . O que se quer dizer como “manutenção pertinentes e
necessárias em seus equipamentos instalados”, e fornecimento em regime de comodato?

A presente contratação não se da em regime de comodato, aqui houve equivoco na elaboração do
termo de referencia; A licitante vencedora tão somente prestara os serviços de monitoramento,
conforme entendimento da pergunta 1.1.

O fornecimento e manutenção dos equipamentos é realizado por empresa já contratada através
de regular processo licitatório.

Pergunta 2. Na CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ESPECIFICAÇÕES, foi apresentado um quadro
resumo da estimativa da Licitação, entretanto à que se refere a coluna QUANT = 1.240? São unidades
que serão monitorados, quantidade de equipamentos, quais equipamentos e etc?

A unidade SERV constante da tabela da clausula 3ª do termo de referencias 108/2020 “Anexo I”
do edital do Pregão Presencial 092/2020 é uma estimativa com valores calculados em cima das
tabelas da clausula 7ª do mesmo documento supracitado, onde cada unidade representa a
equivalência de 01 mês de serviços prestados, em consonância da vigência da ata que é de 12
meses.

A quantidade de Unidades a serem monitoradas constantes da clausula 7ª do termo de
referencia totalizam 75, quantidade esta que multiplicada pela numero de meses vigente do
contrato de 12 meses (75x12) totalizando 900 SERV.

OS 340 SERV calculado a mais servem como margem de segurança para eventuais necessidades
não previstas inicialmente no termo de referência.
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Pergunta 3. Ainda relativo à CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ESPECIFICAÇÕES, em seu
subitem “3.1.6., tem-se: ”Sempre que houver uma ocorrência deverá ser disparado o alarme sonoro, e
se possível acendida luzes com a finalidade de desorientar o invasor, e ainda enviado vigilante
treinado”.(...)

Pergunta 3.1: O funcionário para realizar a verificação / pronta resposta, deve ser “Vigilante”,
certificado ou um verificador?

um verificador

Pergunta 4. O Pregão Presencial é do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, por que, não foram
detalhadas as estimativas para cada item, ou seja, para cada Secretaria Municipal?

Haja vista que o certame é apenas da prestação do serviço de monitoramento conforme já
explanado na resposta da pergunta 1.2, Informamos que a quantidade estimada de cada
secretaria está disponível na clausula 7ª do referido termo de referência.

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais
também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Adriano Conceição de paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


