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De: licitacoes  
Para: marafigaseg@hotmail.com  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: RE: solicitação de retificação
Enviada em: 08/09/2022 | 10:04

Recebida em: 08/09/2022 | 10:04

RE: solicitação de retificação

Bom dia! 

De acordo com manifestação da Secretaria solicitante, pode participar da licitação qualquer “empresa do ramo de atividade de prestação de
serviços de segurança”, que é o que está descrito no subitem 2.1 do edital: “Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente
constituıd́a, do ramo de atividade pertinente ao objeto deste pregão, desde que satisfaça todas as exigências deste edital”; ou seja, não se
tratando apenas de empresas do ramo de vigilância armada, como foi questionado.  

Também em consonância com o edital, em seu subitem 6.1.5 letra “b” é exigida “Comprovação de Cadastro e regularidade junto ao GSVG -
Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas (O� rgão �iscalizador da Brigada Militar)”, onde o GSVG trata-se de O� rgão �iscalizador e
licenciador de empresas de segurança privada DESARMADA. 

Em suma, se a empresa atender aos itens citados anteriormente e os demais exigidos no edital, poderá participar da licitação, não precisando
ser especi�icamente do ramo de vigilância armada. 

Atenciosamente: 
Aline Gonçalves 
Setor de Licitações 
(55) 3252 3257 
PM de São Francisco de Assis - RS

 

 

De: "turismo" <TURISMO@saofranciscodeassis.rs.gov.br> 
Enviada: 2022/09/08 08:40:41 
Para: licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br 
Assunto: RE: solicitação de retificação 
 
Bom dia. Sobre a Licitação de Segurança onde diz a palavra ESPECIALIZADA esclarecemos que deve ser  EMPRESA DO RAMO DE
ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA que não necessariamente seja armada pois é no interior do Ginásio Municipal
de Esportes onde acontecerá o Campeonato Estadual de Futsal-2022 de São Francisco de Assis-RS. 
Atenciosamente.  
FLAVIO LUIZ RAMOS 
Secretário Municipal de Turismo, Desporto e Lazer.

 

 

De: "licitacoes" <licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br> 
Enviada: 2022/09/06 11:02:11 
Para: turismo@saofranciscodeassis.rs.gov.br 
Assunto: ENC: solicitação de retificação 
 
Bom dia! 

Segue em anexo questionamento acerca da licitação para a contratação de empresa que preste Serviços de Segurança no Ginásio
Municipal de Esportes de São Francisco de Assis durante a realização do Campeonato Municipal de FUTSAL-2022. No edital foi solicitado
empresa "especializada" e está sendo alvo de questionamento. 

Aguardo retorno com a maior brevidade possível, no máximo até o dia 08, quinta-feira, às 12 horas, devido aos prazos legais que temos
para responder. 

Atenciosamente: 
Aline Gonçalves 
Setor de Licitações 
(55) 3252 3257 
PM de São Francisco de Assis - RS

 

 

De: "marafiga segurança" <marafigaseg@hotmail.com> 
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Enviada: 2022/09/06 10:27:54 
Para: licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br 
Assunto: solicitação de retificação 
 
bom dia!
 
 aguardo retorno. 
 
att Luiz Antônio marafiga 


