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RESPOSTA

PROCESSO N° : 21.0.000001682-6
ASSUNTO: Pedidos de esclarecimentos: reconsideração

 

Trata-se de pedidos de esclarecimentos formulados pelas empresas GRUPO INTERAVITA
SEGURANÇA E SERVIÇOS e RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, referente ao Pregão Eletrônico nº
01/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para as
unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE: RECONSIDERAÇÃO

Houve o encaminhamento de pedido de esclarecimento por parte das consulentes supra mencionadas,
encaminhado via e-mail na data de 25/02/2022.

Referidos pedidos foram considerados extemporâneos, mediante apreciação equivocada do termo final a
que se refere o subitem .27.1 do Edital, tendo em vista que a data de hoje, 02/03/2022, há expediente
administrativo.

Posto isto, o corrente dia sendo considerado útil para efeito de contagem do prazo, é de se considerar que
os pedidos foram protocolizados dentro do interstício legal, sendo, portanto, tempestivos, razão pela qual
reconsidera-se o decidido nos eventos 626200 e 626282.

Posto isso, passa-se à adentrar ao mérito dos questionamentos, conforme abaixo.

 

2. ESCLARECIMENTOS

Os autos do processo administrativo foram encaminhados ao setor demandante, responsável pela
elaboração do Termo de Referência, com fundamento no §1º do art. 23 do Decreto 10.024/219 e no
subitem 27.6 do Edital, para apresentar subsídios para resposta aos questionamentos, sobrevindo nos
termos que seguem:

 
“01 - O contrato possui alguma empresa hoje no serviço? Caso sim, qual
empresa?
Resposta: Informamos que a Defensoria Pública do Tocantins, conta
com os contratos 023/2017 e 024/20217 com vigência até abril de 2022,
com as contratadas JUDA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI – ME e
REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
02 - Qual o número de registro da Convenção Coletiva utilizada para
compor o estimado?
Resposta: Foi utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho
TO000036/2021
03 - A empresa que deixar de cotar o Auxílio Saúde, será desclassificado?
Resposta: O Auxilio Saúde é um beneficio obrigatório de acordo com a
CCT da categoria, portanto deverão ser cotadas nas respectivas



propostas.
04 - A empresa que deixar de cotar o Seguro de Vida, será desclassificado?
Resposta: Por ser um beneficio disposto na CCT, este deverá compor o
preço da empresa.
05 - Os vigilantes poderão gozar do intervalo de almoço/jantar?
Resposta: Poderão gozar de intervalo para alimentação os postos de 44
horas e o posto 12x36 serão indenizados 30 (trinta minutos) do período
conforme previsto na Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
06 - Empresa que cadastrar proposta acima do estimado será
desclassificada?
Resposta: O valor estimado serve como limitador do preço máximo.
07. Os vigilantes COM ESCALA 12X36 poderão gozar do intervalo para
repouso e alimentação, ou deverá ser indenizado/coberto por substituto?
Resposta: Poderão gozar de intervalo para alimentação os postos de 44
horas e o posto 12x36 serão indenizados 30 (trinta minutos) do período
conforme previsto na Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
08 Os vigilantes COM ESCALA 44 HORAS semanal poderão gozar do
intervalo para repouso e alimentação, ou deverá ser indenizado/coberto por
substituto?
Resposta: Poderão gozar de intervalo para alimentação
09. O Órgão prevê o pagamento dos benefícios AUXÍLIO SAÚDE e
FUNDO SOCIAL DE COMBATE À VIGILÂNCIA CLANDESTINA,
previstos na CCT? As empresas licitantes devem incluir essas rubricas em
suas planilhas?
Resposta: Todos os benefícios previstos na CCT deverão constar na
composição do preço do posto
10. Qual Convenção coletiva e nº de Termo aditivo foram utilizados para
sua estimativa?
Resposta: Convenção Coletiva de Trabalho TO000036/2021.”

 

Os questionamentos de ambas as empresas foram compilados em sequência numérica crescente e
respondidos de forma única, clara e objetiva, não havendo o que se acrescentar.

 

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, tem-se como tempestivos os respectivos pedidos, momento em que espera-se ter
esclarecido os questionamentos formulados.

 

Palmas 02 de março de 2022.

 
Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro
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