
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

Prezados Senhores, 
Para os questionamentos recebidos pela empresa Grupo SGI, informamos conforme abaixo esclarecimentos da área 

demandante: 

 

1 – Já existe empresa executando os serviços ora licitados? Caso sim, qual? 
 

Resposta: Não. 

 

2 – As empresas deverão cotar o item INTRAJORNADA, ou será permitido o gozo da hora de almoço? 

 

Resposta: Será permitido o gozo da hora do almoço, no horário em que o posto estiver fechado para essa finalidade.  
 

3 – Os atestados de capacidade técnica terão que ser específicos para os serviços de vigilância com uso de 

armamento não-letal? 

 
Resposta: Não. 

 

4 – O supervisor ficará em um dos postos de forma fixa, ou deverá realizar rondas em todas as unidades? Caso ele 

tenha que fazer a ronda, deverão as empresas disponibilizar um veículo para tal atividade? 

 

Resposta: Não ficarão em local fixo e sim, deverão realizar rondas e dispor de veículo. 

 

5 – Qual é o tipo de armamento não letal a ser utilizado neste contrato, Spray de Pimenta ou Arma de Choque? 

 

Resposta: Não foi especificado o tipo de arma pelas diversas opções presentes no mercado, por isso, a licitante deverá 
utilizar a que for eficaz para a execução dos serviços contratados, inclusive porque atualmente existem outras além das que 

foram citadas pela licitante. 

 
Em atenção ao pedido de esclarecimentos da empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda, inscrita no CNPJ nº 

72.591.894/0004-95, informamos: 

 

a) Existe atualmente empresa executando os serviços objeto da licitação em referência, em caso positivo qual 

empresa? 

Resposta: Não. 

b) Qual o comprovante devemos apresentar do SINARM, uma vez que a arma não letal não é registrada por esse 

órgão? 

Resposta: não deverá apresentar comprovante, uma vez que o objeto do certame é a utilização de armamento não letal. 

 

c) Na relação do item 10.1.1.3 não consta arma não letal. Qual arma não letal deverá ser cotada? 

Resposta: Há menção da arma não letal a ser utilizada no item 2 do referido subitem. 

 

 

Clayton Aragão 

Presidente – CPL/CODHAB 


