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Prezada Thaís Cris�na, boa tarde!

 

SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ: 67.803.726/0010-24, interessada em
par�cipar do processo sob referência, vem solicitar a gen�leza dos esclarecimentos abaixo:

 

1 – Localizamos a re�ficação quanto aos postos de trabalho conforme abaixo, porém ainda nos resta
duvidas referente a quan�dade de postos e total de vigilantes que o edital deseja contratar.

 

É sabido que para 01 (um) posto de 12 horas de segunda a domingo na escala 12x36, obrigatoriamente
será executado por 02 (dois) vigilantes.

 

Sendo assim perguntamos, o escopo do edital requer;

 

- 02 (dois) postos noturno 12x36 de segunda a domingo, composto por 04(quatro) vigilantes e;

 

- 01 (um) posto diurno 12x36 de segunda a domingo, composto por 02(dois) vigilantes.

 

Então, o total de postos serão 03 (três) postos 12x36 de segunda a domingo, composto por 06(seis)
vigilantes, nosso entendimento está correto?

 



 

2 – Em linha com a quan�dade de postos, o valor máximo aceitável está correto?

 

Entendemos que o valor mensal é inexequível para execução de 03 (três) postos, composto por 06 (seis)
vigilantes. O valor de referência do edital representa a média de apenas 01 (um) posto 24hs de segunda-
feira  a domingo composto por 04 (quatro) vigilantes, o valor será re�ficado?

 

 

Desde já agradecemos.

 

At.,

 

 

Hélio Alves 
Coordenador Comercial 
(11) 3350-9966 - Ramal 289 
helio.alves@gruposuporte.com.br 
www.suporteseguranca.com.br
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http://www.suporteseguranca.com.br/
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Prezado senhor Hélio,

Quanto ao questionamento 1: "Então, o total de postos serão 03 (três) postos 12x36 de segunda a domingo,
composto por 06(seis) vigilantes, nosso entendimento está correto?"

Está correto no total serão 03 (três) postos de trabalho, sendo 02 (dois) noturno e 01 (um) diurno.

Referente ao questionamento 2,  não foi juntado ao presente questionamento planilha de valores referenciais para que
seja comprovada tal alegação.

Informamos que até o presente momento não será alterado o valor de referência.

At.te,  

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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