À CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/ MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: N ° 38/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de vigias (não armados) diurno e noturno a ser executado de forma
contínua nas instalações da Câmara Municipal de Três Coraçõs - MG e
suas depêndencias conforme o Edital.

Cape Incorporadora de Serviços LTDA, inscrita sob o CNPJ
15.312.517/0001-93, vem através de sua representante apresentar os
seguintes questionamentos ao pregão em epígrafe:

Diante do exposto nas cláusulas da convenção coletiva e seus parágrafos
previstos em edital, fazemos os seguintes questionamentos abaixo:
1- Atualmente existe alguma empresa prestadora desse serviço? Se sim,
qual empresa?
2- No item 9.5 Item B: prevê a apresentação de no mínimo 1 (um )
atestado de capacidade técnica Comprovação de aptidão para
prestação de serviços compatíveis com as características e
quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de
através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no Conselho Regional de
Administração – CRA, comprobatório da capacidade técnica.

Diante da exigência de registro do atestado de capacidade técnica no
CRA gostaríamos de ponderar que tal exigência seria irregular com base na
legislação vigente, e decisões recentes do Tribunal de Contas de Minas Gerais
que já se manifestou contrário a exigência em várias denúncias direcionadas
ao órgão.

2.1-

A não comprovação do atestado registrado no Conselho Regional
de Administração acarretará na desclassificação da proposta sendo
caracterizada como obrigatória?

3- Será concedido o horário de almoço para os Postos de Vigia 12x36
Diurno e Noturno, podendo os profissionais ausentar-se dos postos
durante o intervalo de almoço? Caso negativo deverá a licitante cotar
na Planilha de Custos a hora- extra indenizada do intervalo?
4- A contratação será de 2 (dois) vigias diurnos e 2 (dois) noturnos,
totalizando 4 (quatro) colaboradores no total ?

5- Após consultas verificamos que a alíquota do ISSQN do município de
Três Corações para a prestação de serviço de vigilância, segurança ou
monitoramento de bens e pessoas seria 3,00%. Está correto?

6- Qual é a relação de uniformes que deverá ser fornecido aos postos de
Vigia? Tais itens foram contemplados no orçamento para a definição do
balisamento deste Edital?

Belo Horizonte, 31 de outuro de 2022.

