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ESCLARECIMENTO 3 

 

PROCESSO Nº 087/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 

Patrimonial nos Entrepostos de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.   

 

 

Abaixo transcrevemos pedido de esclarecimento encaminhado via e-mail por licitante e as 

respostas fornecidas pelas áreas competentes: 

 

Pergunta 1 – Hoje já existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em 

caso de continuidade, qual a atual prestadora dos serviços? 

 

Resposta 1 – Sim, já existe a prestação dos Serviços de vigilância e segurança patrimonial e 

que atualmente estão sendo prestados pela empresa Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. 

 

 

Pergunta 2 – Sobre a cobertura de intervalo para os postos 12X36, podem ocorrer de 03 

formas: 1) revezamento entre os colaboradores, deixando pelo menos 1 posto descoberto; 2) 

permanência do colaborador no posto de forma ininterrupta com a indenização pelo artigo 71 

da CLT (pagamento como hora extra); ou 3) envio de colaborador extra para realizar a 

cobertura do intervalo.  Sendo assim questionamos se o posto poderá ficar descoberto para 

que os colaboradores usufruam do intervalo intrajornada? Caso não possa ficar descoberto, 

qual dos 03 critérios que será aceito pelo órgão para prestação dos serviços e composição de 

custos quanto ao intervalo intrajornadas. 

 

Resposta 2 – Conforme estabelecido no item 5.4.2 do Anexo I e nas Planilhas de Custo - 

Dados Complementares Anexo II do Edital 

 

 

Pergunta 3 – Sobre os postos de 44 horas semanais, o colaborador poderá usufruir do 

intervalo intrajornada, ou serão 8 horas diárias corridas (sem intervalo)? 

 

Resposta 3 – Conforme estabelecido no item 5.4.2 do Anexo I e nas Planilhas de Custo - 

Dados Complementares do Anexo II do Edital. 

 

 

 

SP, 07/06/2019.  

 

Luiane de A. Moreira 
Pregoeira 


