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Prezada Nathalia, bom dia!

Espero encontrar-lhe bem!

Ao tempo em que tenho a honra de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para TEMPESTIVAMENTE, apresentar
algumas perguntas que são essenciais para ESCLARECIMENTOS referente ao Pregão Presencial nº 012/2021
que rege a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA,
CONFORME ANEXO I, DO EDITAL.

Os pontos a serem esclarecidos são os que seguem:

PERGUNTA 1: 
As funções licitadas, são VIGIAS e NÂO VIGILANTES, para que não haja interpretação errônea por parte dos
Licitantes, poderia confirmar a função licitada e se possível informar a CBO?

PERGUNTA 2:  
Referente à Qualificação Técnica, item 6.4, subitem 6.4.1 do Edital, ao mencionar atividade pertinente e
compatível em características, quantidade e prazos, serão aceitos atestados de administração de mão de obra
geral para atingir a quantidade mínima a ser comprovada, ou os atestados deverão ser específicos à função ora
licitada?

PERGUNTA 3: 
No que tange ao Sindicato a ser utilizado para composição de custos a ser apresentada pelo Licitante Vencedor
no prazo de 24 horas, conforme item 7, subitem 4 do ANEXO I do presente Edital, qual CCT deve ser seguida?
No caso da CCT a ser utilizada ser a do SIEMACO, deve ser considerado o reajuste aprovado para 2022?

PERGUNTA 4: 
Nas ESCALAS DE TRABALHADO x Nº DE POSTOS apresentados no Anexo I do presente Edital, constam em
praticamente todos, ESCALA 12X36 Diurno de 2ª feira a Domingo, e ESCALA 12x36 Noturno de 2ª a
Domingo, porém no nº de postos, constam por exempro 01 POSTO 24 HORAS, para melhor entendimento,
poderia nos esclarecer se trata-se de POSTOS 12 horas e que ambos formarão um posto 24 horas? Esta correto
nosso entendimento ? 

Diante dos questionamento acima expostos, aguardamos esclarecimentos.

Att



--  

SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Compras Administração <compras@fito.br> 20 de dezembro de 2021 11:12
Para: Licitação - SAFEPORT SERVIÇOS <licitacao@safeportservicos.com.br>

Bom dia, segue resposta ao pedido de esclarecimento:

PERGUNTA 1: 
As funções licitadas, são VIGIAS e NÂO VIGILANTES, para que não haja interpretação errônea por parte dos
Licitantes, poderia confirmar a função licitada e se possível informar a CBO? 

RESPOSTA: Conforme consta na página 1 do ANEXO I do Edital, a definição será VIGIA, prevista na CBO 5174-20
conforme ramificação:

CBO 5174-20 
Vigia 
5 -TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS 
51 -TRABALHADORES DOS SERVIÇOS 
517 -TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
5174 -Porteiros, vigias e afins 
517420 -Vigia 

PERGUNTA 2:  
Referente à Qualificação Técnica, item 6.4, subitem 6.4.1 do Edital, ao mencionar atividade pertinente e compatível
em características, quantidade e prazos, serão aceitos atestados de administração de mão de obra geral para atingir
a quantidade mínima a ser comprovada, ou os atestados deverão ser específicos à função ora licitada? 

RESPOSTA: Serão aceitos atestados de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, sendo aceito
porteiros, controladores de acesso e vigia, posto que enquadrados na CBO anterior e nos moldes previstos
expressamente em edital. Logo, não serão aceitos atestados de administração de mão de obra em geral

PERGUNTA 3: 
No que tange ao Sindicato a ser utilizado para composição de custos a ser apresentada pelo Licitante Vencedor no
prazo de 24 horas, conforme item 7, subitem 4 do ANEXO I do presente Edital, qual CCT deve ser seguida? No caso
da CCT a ser utilizada ser a do SIEMACO, deve ser considerado o reajuste aprovado para 2022?

RESPOSTA: O sindicato a ser u�lizado deverá ser o SIEMACO (Osasco) e o percentual de reajuste a ser aplicado
para o ano de 2022 já é conhecido. As empresas par�cipantes poderão u�lizar o piso e os bene�cios  da CCT atual
reajustados, como segue:

Pisos com reajuste de 10,5% (dez e meio por cento)

Bene�cios com reajuste de 7% (sete por cento)

PISO R$ 1.681,71

CESTA BÁSICA R$ 123,82

VALE REFEIÇÃO R$ 17,77 POR DIA

PPR R$ 290,50

BENEFÍCIO MÉDICO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO R$ 29,96

 

PERGUNTA 4: 
Nas ESCALAS DE TRABALHADO x Nº DE POSTOS apresentados no Anexo I do presente Edital, constam em
praticamente todos, ESCALA 12X36 Diurno de 2ª feira a Domingo, e ESCALA 12x36 Noturno de 2ª a
Domingo, porém no nº de postos, constam por exempro 01 POSTO 24 HORAS, para melhor entendimento, poderia
nos esclarecer se trata-se de POSTOS 12 horas e que ambos formarão um posto 24 horas? Esta correto nosso
entendimento ?



RESPOSTA:  O entendimento da empresa esta correto e na página 7 do anexo I há um detalhamento dos postos e
colaboradores divididos pela Unidades onde os serviços serão prestados.

Sem mais para o presente.

Nathalia

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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Horário de recebimento de mercadorias: das 9 às 12 horas e das 14 às 17
horas, de segunda à sexta feira. 
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