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EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº.515/2020/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 0009.134382/2020-46 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no ramo, para execução dos 

serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas 

dependências das residências regionais e usinas de asfalto, sob responsabilidade deste departamento de 

estradas de rodagem, infraestrutura e serviços públicos – DER/RO, por um período de 12 (doze) meses. 

 

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 20 

de fevereiro de 2020, informa que procedeu à análise do Pedido de Esclarecimento apresentado pela 

empresa FBX – SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, interposto em face do PE 515/2020/SUPEL/RO, conforme 

abaixo. 

 

 

                   I. DAS PRELIMINARES 

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os pressupostos de 

legitimidade, interesse processual, fundamentaçãoe tempestividade (nos termos do Decreto Estadual 

12.205/06, art. 19, e do item 4.1 do Edital), conforme comprovam os documentos colacionados 

noprocesso administrativo SEI relacionado a este PE 515/2020/SUPEL, pelo que passo formulação das 

respostas ao Pedido de Esclarecimento.  

 

                   II. DA SÍNTESE E RESPOSTA DO PEDIDO 

 

Em síntese, o pedido de esclarecimento versa tema relacionado ao Termo de Referência, a 

saber: Declaração de Vistoria aos locais de exceção de serviços, bem como sua 

obrigatoriedade.  
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Tendo em vista que o pedido de Esclarecimento impetrado pela empresa FBX – SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA LTDA versa sobre tema relativo ao Termo de Referência acima, encaminhamos o processo 

relacionado a este PE 515/2020/SUPEL ao órgão de origem, pelo que o mesmo retornou com os seguintes 

esclarecimentos, vejamos: 

 

Quanto ao item 23.5 do TERMO DE REFERÊNCIA que trata da Declaração de Vistoria, onde 

se lê " ANEXO F", leia- sê " ANEXO D". 

 

Ainda conforme o item 23.5, alínea "h", esclarecemos que a visita aos postos não é 

obrigatória, mas caso não queira realizar a visita é necessário o preenchimento da 

declaração do ANEXO D.  

 

III. DECISÃO 

 

Isto posto, com fulcro no Art. 19, do Decreto n.º 12.205/06, e item 4.1 do Edital, sem nada 

mais evocar, RECEBO E CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa FBX – SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA LTDA, no processo licitatório referente ao edital do Pregão Eletrônico n.º 

515/2020/SUPEL, e presto as devidas informações na forma acima. 

 

Em face de pedidos de Esclarecimentos de outras empresas ocorreram modificações no 

Edital /Termo de Referência e seus anexos. Desta forma, foi elaborado Adendo Modificador, que será 

devidamente publicado nos meios inicialmente utilizados para disponibilização do Edital. Dê ciência aos 

interessados, publique-se! 

   

Porto Velho, 21 de Setembro de 2020. 
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EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº.515/2020/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 0009.134382/2020-46 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no ramo, para execução dos 

serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas 

dependências das residências regionais e usinas de asfalto, sob responsabilidade deste departamento de 

estradas de rodagem, infraestrutura e serviços públicos – DER/RO, por um período de 12 (doze) meses. 

 

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 20 

de fevereiro de 2020, informa que procedeu à análise do Pedido de Esclarecimento apresentado pela 

empresa PROTEGE, interposto em face do PE 515/2020/SUPEL/RO, conforme abaixo. 

 

                   I. DAS PRELIMINARES 

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os pressupostos de 

legitimidade, interesse processual, fundamentaçãoe tempestividade (nos termos do Decreto Estadual 

12.205/06, art. 19, e do item 4.1 do Edital), conforme comprovam os documentos colacionados no 

processo administrativo SEI relacionado a este PE 515/2020/SUPEL, pelo que passo formulação das 

respostas ao Pedido de Esclarecimento.  

 

                   II. DA SÍNTESE E RESPOSTA DO PEDIDO 

 

Em síntese o pedido de esclarecimento versa sobre os seguintes temas relacionados ao 

Termo de Referência, a saber: 

 

a) Conforme apresentado no anexo II, todos os postos devem ser motorizados? 
b) Devemos considerar veículos ou os mesmos serão fornecidos pela contratada? 
c) Em caso positivo no item anterior, qual veículo deve ser considerado e, quantos 
km/dia devem ser considerados? 
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Tendo em vista que o pedido de Esclarecimento impetrado pela empresa PROTEGE versa sobre 

tema relativo ao Termo de Referência conforme acima, encaminhamos o processo relacionado a este PE 

515/2020/SUPEL ao órgão de origem, pelo que o mesmo retornou com os seguintes esclarecimentos, 

vejamos: 

 

Informamos que as motorizações dos postos foram retiradas. Desta forma, tal exigência 

foi Excluída do Termo de Referência e seus anexos: 

 

III. DECISÃO 

 

Isto posto, com fulcro no Art. 19, do Decreto n.º 12.205/06, e item 4.1 do Edital, sem nada 

mais evocar, RECEBO E CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa PROTEGE, no 

processo licitatório referente ao edital do Pregão Eletrônico n.º 515/2020/SUPEL, e presto as devidas 

informações na forma acima. 

 

Em face da alteração, informo que foi elaborado Adendo Modificador, que será 

devidamente publicado nos meios inicialmente utilizados para disponibilização do Edital. Dê 

ciência aos interessados, publique-se! 

 

Porto Velho, 21 de Setembro de 2020. 
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EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº.515/2020/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 0009.134382/2020-46 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no ramo, para execução dos 

serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas 

dependências das residências regionais e usinas de asfalto, sob responsabilidade deste departamento de 

estradas de rodagem, infraestrutura e serviços públicos – DER/RO, por um período de 12 (doze) meses. 

 

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 20 

de fevereiro de 2020, informa que procedeu à análise do Pedido de Esclarecimento apresentado pela 

empresa GRUPO RG BRASIL, interposto em face do PE 515/2020/SUPEL/RO, conforme abaixo. 

 

                   I. DAS PRELIMINARES 

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os pressupostos de 

legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade (nos termos do Decreto Estadual 

12.205/06, art. 19, e do item 4.1 do Edital), conforme comprovam os documentos colacionados no 

processo administrativo SEI relacionado a este PE 515/2020/SUPEL, pelo que passo formulação das 

respostas ao Pedido de Esclarecimento.  

 

                   II. DA ÍNTEGRA E RESPOSTA DO PEDIDO 

 

O pedido de esclarecimento versa sobre os seguintes temas relacionados ao Termo de 

Referência, a saber: 

 
1. Com a reforma trabalhista advinda da LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017, o 
intervalo intrajornada foi reconhecido como verba indenizatória. Isso tem sido adotado 
por quase todos os órgãos da Administração, haja visto que a substituição gera um custo 
bem maior do que a indenização do intervalo. Após análise do edital (item 8.2.3 TR), está 
correto nosso entendimento de que deverá ser feito a cobertura/substituição do vigilante 
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no intervalo intrajornada? 

 
2.  O intervalo intrajornada não pode ser indenizado? 

 

 
3. A planilha modelo do edital não é o modelo da IN 05/2017. A utilização deste 
modelo é obrigatória? Pode ser apresentada a planilha no modelo da IN 05/2017? 

 
4. No site do Comprasnet para fins de cadastramento tem 17 itens com a descrição 
“POSTO” e a quantidade “01”, porém no Anexo II – Quadro Estimativo de Preços 
observamos 34 postos, sendo 17 diurnos e 17 noturnos, como deverá ser feito o 
Cadastramento? 

 
5. No objeto da licitação não consta postos motorizados, porém no Anexo II – Quadro 
Estimativo de Preços observamos que na descrição de todos os postos está escrito: Outras 
necessidades, qual seja: Posto motorizado para rondas diárias. O valor do posto 
motorizado é bem maior que o do posto normal, sendo que nem os valores do Caderno 
Técnico servem de base para este tipo de posto. PERGUNTAMOS: Qual o tipo de posto 
correto? 

 
6. No caso de os postos serem motorizados, a estimativa de preços será alterada? 

 
7. No caso dos postos serem motorizados, para fins de elaboração da proposta 
PERGUNTAMOS: A moto será fornecida pela Contratada? O Combustivel e manutenção 
serão por conta da Contratada? Qual a quilometragem mensal a ser rodada por cada 
moto no posto 24 horas? 

 
8. Na tabela de equipamentos a serem fornecidos pela Contratada, não consta bastão 
de ronda com pontos de ronda e emissão de relatórios, porém nos item 8.1 e 20.27 do 
Termo de Referência consta a exigência do sistema de rondas. Tal equipamento tem um 
custo bastante alto. PERGUNTAMOS: Poderá ser acrescido na tabela de equipamentos, 
bem como nos custos do preço mensal? 

 

9. A visita aos locais de prestação de serviços, conforme dispõe o subitem 11.5.1.1 é 

obrigatória ou facultativa? 
 

 

10. Se for obrigatória, poderiam disponibilizar o modelo do Anexo F – Modelo de 

atestado de visita? 
 

 

Tendo em vista que o pedido de Esclarecimento impetrado pela empresa GRUPO RG BRASIL 

versa sobre tema relativo ao Termo de Referência conforme acima, encaminhamos o processo relacionado a 

este PE 515/2020/SUPEL ao órgão de origem, pelo que o mesmo retornou com os seguintes esclarecimentos, 

vejamos: 
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a) A respeito do item 12 do TERMO DE REFERÊNCIA) pede-se que seja 

considerado/observado a Instrução Normativa n° 05/2017. 

 

b) Referente ao item 20.27 do TERMO DE REFERÊNCIA), esclarecemos que o relatório 

das rondas emitidos eletronicamente em arquivo editável, inclusive com link de acesso 

externo; trata-se de arquivo de computador (ex;WORD) e, não de bastão de ronda com 

pontos de ronda e emissão de relatórios. 

 

c) Em que pese o item 8.1 do TERMO DE REFERÊNCIA), aclaramos que são 17 Postos. 

Ocorre que, na especificação da TABELA DE POSTOS E ESCALAS DE TRABALHO, foi 

discriminado por turno, mas se mantem o quantitativo de 17 postos, sendo 01 (um) para 

cada Residência/Usina. 

 

d) Ainda sobre o TERMO DE REFERÊNCIA), conforme o item 8.2.3 deve ser observado 

junto ao posto, a jornada diária de trabalho e o cumprimento dos intervalos para almoço 

e descanso previsto por Lei, na Convenção Coletiva de Trabalho vigente, enfatizando que, 

durante esses períodos de alimentação, far-se-á a cobertura dos Postos mediante a 

substituição. 

 

e) Quanto ao item 23.5 do TERMO DE REFERÊNCIA), onde se lê " ANEXO F", leia- sê " 

ANEXO D". 

 

f) Por fim, conforme o item 23.5, alínea "h", esclarecemos que a visita aos postos não é 

obrigatória, mas caso não queira realizar a visita é necessário o preenchimento da 

declaração do ANEXO D. 

 

g) Informamos que as motorizações dos postos foram retiradas. Desta forma, tal 

exigência foi Excluída do Edital/Termo de Referência e seus anexos: 
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III. DECISÃO 

 

Isto posto, com fulcro no Art. 19, do Decreto n.º 12.205/06, e item 4.1 do Edital, sem nada 

mais evocar, RECEBO E CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa GRUPO RG 

BRASIL, no processo licitatório referente ao edital do Pregão Eletrônico n.º 515/2020/SUPEL, e presto as 

devidas informações na forma acima. 

 

Em face da alteração, informo que foi elaborado Adendo Modificador (inclusive, 

modificando-se a data de abertura do PE 515/2020/SUPEL), que será devidamente publicado nos 

meios inicialmente utilizados para disponibilização do Edital. Dê ciência aos interessados, 

publique-se! 

 

Porto Velho, 21 de Setembro de 2020. 
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