
QUESTIONAMENTOS/RESPOSTAS 

 
 A empresa GRUPO GRIFFO, solicita esclarecimento do Edital do Pregão Eletrônico Nº 

19/2018 sobre:  

 

1. Quanto ao item 8 do Edital que trata da Habilitação não visualizamos a exigência dos 

documentos comprobatórios de regularidade técnica no que se refere a autorização de 

funcionamento e revisão de funcionamento anual junto a Polícia Federal, assim como 

registro junto ao Exército para compra de armas não letais; 

R: 2.14.1.Desta forma, considerando que o objeto da contratação é regulado pela Portaria n° 

387/2006 - DG/DPF, aonde a atividade somente pode ser exercida com a autorização previa do 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL objetivando a economicidade e ampla 

participação dos interessados autorizados a exercer as atividades licitadas, a comprovação de 

qualificação técnica poderá ser demonstrada através do inciso II do artigo 37 do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, da Lei 

13.303/16 (Lei das Estatais), bem como pelo § 1º inciso I e § 3o do art. 30 da Lei 8666/93. 

 

Qualificação Técnica: 17.1. A futura Contratada deverá apresentar Autorização de 

Funcionamento como empresa especializada em prestar serviços de vigilância e segurança, 

concedida pelo Ministério da Justiça (MJ), por intermédio do Departamento de Polícia Federal, 

acompanhada da respectiva Revisão da Autorização de Funcionamento, quando for ocaso, com 

validade na data de apresentação das propostas, conforme estabelece a Lei nº 7.102, de 20 de 

junho de 1983, Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983 e Portaria nº 3.233/2012-

DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012 e suas alterações; 

 

17.2. Para efeitos de comprovação de Autorização de Funcionamento, não serão aceitos 

protocolos ou expedientes protocolados no Departamento de Polícia Federal em substituição à 

autorização expedida por aquele Departamento. 

17.3. Deverá também ser apresentado, em plena vigência, o Certificado de Segurança, expedido 

pelo Departamento de Polícia Federal, conforme disposto na Portaria no 3.233/2012-DG/DPF e 

alterações. 

 

 

2. Conforme o termo de referência todos os postos serão na jornada 44 horas semanais de 

segunda a sexta-feira, muito embora haja o entendimento de que para essa jornada há o 

intervalo intrajornada mínimo de pelo menos 1h00min por dia de labor, solicitamos 

ratificar a informação de que será permitido a concessão do intervalo previsto em Lei; 

R: Sim, está correto o entendimento. 

3. Ainda sobre o intervalo intrajornada observamos pelo termo de referência que haverá 

apenas 01 (um) posto de vigilância para cada localidade de execução e, deste modo, 

para que o vigilante usufrua o intervalo intrajornada o posto poderá ficará descoberto 

em 1h00min?  

R: No horário de almoço não hé expediente, portanto, é apenas 01 (um) posto de 

vigilância para cada localidade de execução 

4. Quanto ao supervisor motorizado, perguntamos se a motocicleta e combustível deverão 

ser orçados na planilha de custos a cargo da Contratada, pois esses itens não estão 

descritos no termo de referência na relação de insumos e equipamentos a serem 

utilizados; 

R: É uma obrigação da contratada, a saber: 



4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1.4. Cabe à futura Contratada disponibilizar supervisor motorizado, para fazer rondas diárias 

em todos os postos. 

4.1.5. Cabe à futura Contratada manter, de forma permanente, a fiscalização nos postos de 

vigilância 

 

E, no item 14 Obrigações da Contratada: 

 

14.29.2.Cabe ressaltar que o Preposto possuirá papel administrativo de ação entre a 

CONTRATANTE e a futura Contratada, não devendo permanecer constantemente na 

CODHAB-DF, cabendo ao Supervisor o papel de acompanhamento diário da prestação dos 

serviços nas dependências do Órgão. 

 

14.29.5.O preposto da futura Contratada deverá, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no 

mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, registrando presença e 

alterações/orientações porventura observadas em livro específico, com a ciência e assinatura do 

Executor do contrato.  

 

14.29.6.Prever todo o efetivo de profissionais necessário para garantir a operação dos Postos 

nos regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 

 

 

5. Se o gasto de combustível for por conta da Contratada requeremos informar a 

quilometragem mensal a ser considerada e qual será a exigência mínima de visitação 

semanal do Supervisor?, haja vista, ser apenas um profissional para visitar todas as 

localidades; 

R: O tipo de transporte e a Km percorrida mensalmente dependerá de quantas vezes a 

contratada entender necessária a visita in loco considerando que o mínimo foi descrito 

no Edital 

6. O edital e termo de referência  descreve tanto postos desarmados como com postos com 

a utilização de armas não letais. Perguntamos se os postos serão desarmados ou com a 

utilização de arma não letal? Caso seja com arma não letal, perguntamos qual é o tipo 

de armamento não letal será empregado?  

R: 8.6. GRUPO 01 – Vigilância com arma não letal e Supervisor: 

GRUPO ITEM POSTO 

QUANTIDADE 

DE POSTOS 

DE SERVIÇO 

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 

1 

1 

Vigilância com arma não letal, 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, diurnas, de segunda feira 

a sexta feira envolvendo 01 (um) vigilante; 

10 10 

2 

Supervisor, motorizado, 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, diurnas, de segunda feira a sexta 

feira 

1 1 

  Total de Postos/Funcionários 11 11 

 

 

 



 

10.1.1.3. Equipamentos que deverão compor cada Posto de trabalho: 

EQUIPAMENTO 

 Item Quant. Descrição 

1.   1.   
Lanterna recarregável ou com pilha para todos os postos. 

2.   1.   
Cassetete/ Bastão tonfa de defesa 

3.   1.   
Porta cassetete 

4.   1.   
Capa de Chuva: Plástica de cor preta com faixas fluorescentes 

 

Informamos que todas as referências  no Edital foram alcançadas com base nos dados de 

arma não letal, ou seja, não se trata de arma de fogo. 

 


