
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA 

PATRIMONIAL COM EQUIP CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO 
E GERENCIAMENTO DE IMAGENS, ATRAVÉS DE CFTV NA FSA. 

 
 
QUESTIONAMENTO: 14/06/2016 
 
Agradecemos o interesse por nossa licitação e segue o questionamento da 
Licitante, e a respectiva resposta do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
Questionamento de Master Security Segurança Patrimonial Ltda. 
 
 
PERGUNTAS/QUESTÔES: 
 

1 - Nosso entendimento é que as novas datas agendadas para (10/06/16 e 
13/06/16) as empresas interessadas em participar do pregão, deveriam realizar 
nova vistoria. 
Indagamos: Estamos certos? 

2 - No mesmo edital em seu subitem 53.6; indica a apresentação do Atestado de          
Visita: 
Entendemos que as empresas deverão apresentar o atestado original entregua 
as empresas que efetuaram a vistoria. 
Indagamos: Estamos Certos? 

3 – Na vistoria, foi informado que a empresa vencedora poderá utilizar 
esse cabeamento em fibra ótica da Fundação para instalar as câmeras. 
O Sr. Confirma que a empresa vencedora poderá utilizar esses cabos 
bem como toda a infraestrutura existente da Fundação ? 

4 –  Não encontramos o campo no Anexo II para inserir os custos com o 
equipamento previsto no item a seguir:  

77.9 – Fornecer e instalar 03 (três) cabines para os postos fixos 
relacionados nos Anexos II e III; 
Indagamos podemos inserir um campo especifico para inserir os custos 
desse equipamento? 
Caso negativo, onde  devemos demonstrar esses custos? 

 
Em resposta ao seu questionamento, esclarecemos: 
 
1 - Não,  foi informado aos licitantes que não haveria necessidade de nova 
visita técnica, o processo é uma continuidade do existente, não houve 



cancelamento ou anulação nem revogação valendo as quatro datas 
oficiais portanto será aceito. 
2 – Sim, os senhores estão certos a apresentação do atestado deve ser o 

original assinado pelo pregoeiro no dia da visita técnica. 

3 – Sim, confirmo que a licitante vencedora poderá juntamente com o 

auxilio do Centro de Informação da FSA em se utilizar da infraestrutura  já 

montada no campus da FSA e não poderá diminuir a quantidade de 

equipamentos relacionados no projeto. 

4 – A não inserção de campos na planilha é recomendada o que deve ser 

utilizada poderá ser o Anexo III no item IV INSUMOS campo 09 outros 

(especificar). 

 

 

Humberto Costa Sobrinho 

Pregoeiro-Oficial e Equipe de Apoio 


