
 

 

 

Esclarecimento 04 

 

1. Como deverá ser precificado horário de intervalo para refeição e descanso. 

  1ª Opção: Pagamento da Intrajornada (Horas Extra); 

  2ª Opção: O posto permanecera descoberto durante o intervalo; 

  3ª Opção: Devemos considerar um empregado em cobertura extra para suprir a 
necessidade, além dos efetivos; 
 
Resposta: A Planilha de Formação de Custo de Pessoal prevê o pagamento de 15 (quinze) horas 
extras mensais caso ocorra, eventualmente, a necessidade do vigilante não cumprir 1 (uma) hora de 
intervalo intrajornada. A Planilha de Formação de Custo de Pessoal não prevê empregado extra 
para cobrir o posto durante o intervalo intrajornada. 
 
 
 

2. Os serviços hora licitados podemos dizer que se trata de uma frente de serviços nova ou 
? 

 -Serviços já são terceirizados/ Qual nome da  empresa; 

 -Serviços são feitas com funcionários da Prefeitura; 

 Qual o Valor estimado para contratação anual; 
 
Resposta: A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) tem contrato de prestação 
de serviço de vigilância patrimonial desarmada com a empresa TBI Segurança Eireli. O valor anual 
estimado da licitação é de R$ 1.812.822,85 
 
 
 

3. Tendo em vista que no edital fala em  vigilância desarmada. 

 -Gentileza nos posicionar qual o CBO do empregado a ser precificado; 

 - Qual CNAE da empresa a ser contratada; 

 Em qual localidade será efetivamente prestado os serviços de vigilância desarmada com 
seus respectivos endereços. 
 Gentileza nos esclarecer sobre o item do edital relacionado abaixo uma vez que a 
contratação é de vigilância desarma e não locação de veículos; 
  
“9.1.2.3”. Qualificação Técnica: 
 a)      “Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante presta ou prestou locação de veículos” 
 

Resposta:  
A Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) do vigilante previsto no Pregão Presencial FPMZB 
023/2018 é 5173-30. A Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) da empresa de 
vigilância é 8011-1/01. 
Conforme o item 1 do Termo de Referência, Justificativa, os serviços de vigilância patrimonial 
desarmada serão prestados inicialmente nos seguintes locais: 
Parque Fort Lauderdale, localizado na Avenida José do Patrocínio Pontes, 1701, Bairro 

Mangabeiras.  
Parque Municipal das Mangabeiras, localizado na Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Bairro 
Mangabeiras, 
Parque Serra do Curral, localizado na Praça Estado de Israel - Avenida José do Patrocínio Pontes, 
1.951, bairro Mangabeiras, 
Mirante da Mangabeiras, localizado na Rua Pedro José Pardo, 1.000, bairro Mangabeiras. 
Os locais objeto da prestação de serviço de vigilância patrimonial desarmada poderão sofrer 
alterações, de acordo com a necessidade, conforme subitem 5.10 do Termo de Referência (Anexo 
VI) e 8.10 da Minuta do contrato (Anexo V). 
O Esclarecimento 2 retificou o edital quanto ao subitem 9.1.2.3 ‘a’. 


