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Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete às 09h00min, na sede do Serviço Social 

da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema 

FIEP e sua Equipe de Apoio, deram início aos trabalhos de abertura da Reunião Pública visando futura 

elaboração de edital para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FACILITIES PARA O SISTEMA FIEP. Conforme item 6.1 do Termo de Reunião Pública contribuíram com 

sugestões dentro do prazo estipulado as empresas VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES LTDA e ELO 

SERVIÇOS DE FACILITIES LTDA. Registra-se a presença das empresas VERZANI SANDRINI LTDA, BETRON 

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ELO SERVIÇOS DE FACILITIES LTDA, SODEXO FACILITIES, MAG 

GLOBAL FACILITIES, VIA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, POLISERVICE E SIM – SISTEMA DE CONTROLE 

DE PRAGAS – ME. Iniciada a reunião pública, a Comissão de Licitação fez uma breve explanação sobre o 

Sistema Fiep, a área de compras e o objeto da intenção de contratação. Em seguida foi exposto a maneira de 

condução da reunião, onde iniciou-se os questionamentos, abrindo para as considerações das empresas, e ao 

final deixando aberto para sugestões e considerações finais dos presentes. 5.1 Como é feito para contemplar os 

insumos referente ao serviço de jardinagem (flores, terra, adubo, herbicidas, vasos, etc)? Podemos ter uma LPU 

(Lista de preço único)? Sim é possível, apenas os serviços. Poda de árvore é considerado serviço extra? Toda a 

tratativa junto à prefeitura pode ser feita pela empresa contratada? A empresa Via informa que as empresas 

evitem de trabalhar com esses tipos de serviços, visto onerar demais o custo e a sazonalidade do serviço. Elo, 

realizar por ocorrência. A empresa Via informa ficar caro para Sistema FIEP. As empresas entendem por melhor 

forma a realização pontualmente, sendo spot, serviços eventuais. Realizando levantamento dos materiais 

contemplando apenas os serviços. Serviços em geral é contemplado sendo tratado pontualmente os materiais a 

parte. Possível terceirização ou quarteirização. 5.2 O combustível utilizado nos equipamentos, sacos de lixo, 

considerando a coleta seletiva são usualmente considerados na proposta sendo disponibilizado pela Contratada? 

Serviços comum. Empresa Elo solicita histórico de consumo para previsão. 5.3 A destinação dos resíduos de 

jardinagem e resíduos de manutenção é feita pela empresa Contratada, sendo incluso todos os equipamentos 

necessários (caçamba, caminhão, etc)? Não, a destinação final é pelo Sistema FIEP, apenas a destinação interna 

é contemplada pelo objeto. A locação de caçamba, destinação e substituição de caçamba é de responsabilidade 

do Sistema FIEP. Elo, Sodexo e Verzani informa ser possível quarteirização dos serviços de caçamba. Quais os 

equipamentos/itens que estão contemplados no preço mensal?  Sodexo, informa que podas acima de 2 metros é 

necessário equipamento especializado para realização. Se for considerado extra, como se dá a precificação? Vias 

orçamentos apresentados mediante aprovação. 5.4 Como se dá o atendimento de jardinagem quanto ao 

Engenheiro agrônomo?  Permanece fixo nas unidades? Caso seja volante, em média quantas horas deve ser 

considerada para garantir a execução do serviço? Como ocorre a precificação nesse caso? É por visita, por hora? 

Verzani informa necessitar de quarteirização de serviços. Sodexo informa que existem visitas nas durante o ano 

mediante emissão de relatório e Verzani também realiza, ambas as empesas possuem no quadro o profissional. 

5.5 Serviço de paisagismo, controle de pragas é considerado serviço extra? Como é precificado? Por m², por hora 

trabalhada ou LPU? Por hora, m² e mediante listagem de material. As empresas conseguem uma LPU de serviços 

de jardinagem. 5.6 Serviço de desinsetização e desratização é considerado serviço extra? Como se dá a 

precificação? Esse é um serviço prestado por funcionários da empresa ou necessita de subcontratação? As 

empresas entendem ser serviços extras, cobrados por m² mediante quarteirização e terceirarão. 5.7 Será 

necessário disponibilizar um espaço para implantação de área de convivência dos funcionários ou pequena oficina 

de manutenção? Qual a metragem mínima necessária? Locais onde terá equipe volante é necessário ter esse 

espaço? A manutenção mencionada é a básica a ser realizada. As empresas informam necessitar espaço para 

armazenagem, mínimo de 20 m², conforme apontado pela Verzani. Fixa necessita espaço, volante não há 
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necessidade. 5.8 Hoje possuímos as unidades abaixo onde demandará serviço de Facilities. A empresa consegue 

atender todas elas sendo um lote único? As empresas consideram lote único, atendendo todas as regiões. Como 

sugestão a empresa Elo e Mag informam que separando irá oportunizar um número maior de empresas. 

Questionado sobre consórcio, as empresas informam que dentro da área de facilities o mercado não pratica 

consórcio. 5.9 Sendo a licitação por lotes, ou seja, unidades distribuídas por regionais como se dará o 

atendimento? Haverá uma base operacional fixa em umas das unidades que fará o acompanhamento de todas as 

unidades da sua regional e encarregada lotada nas demais unidades para acompanhamento dos serviços diários? 

Os Supervisores serão volantes? Haverá um Supervisor por regional? Um Supervisor consegue atender de 

maneira eficiente quantas unidades? Em média qual a periodicidade de visita do Supervisor? O atendimento é 

realizado com no mínimo um supervisor por região, dependendo o tempo de permanência e visita do profissional 

nas Unidades o custo onera. Não existe encarregado volante, um profissional se deslocou já considera como 

supervisor. É necessário a definição de quantitativo de supervisor se baseando na periodicidade de atendimento. 

Um supervisor hoje consegue atender uma região quando das cidades próximas. Betron informa como sugestão a 

divisão em 4 regiões para facilitar a supervisão. Verzani sugere visitas quinzenais com um supervisor por região, 

sendo necessário um gerente de contrato ao qual os supervisores prestarão contas. Empresa Via sugere 

definições de periodicidade de visita por região dependendo da abrangência dos serviços. 5.10 Para serviços 

eventuais, ou seja, serviços para atendimento de eventos como ocorrerá o atendimento? É considerado na 

proposta como extra sendo estipulado valor por hora? Ou valor por posto? Há diferenciação no preço do final de 

semana/feriado/após às 23h? Haverá deslocamento de profissional, que serão remunerado por hora com 

diferenciação de preços conforma legislação trabalhista, respeitando adicional noturno, feriados, finais de semana. 

5.11 Tratamento/impermeabilização de piso, lavagem de carpete, cadeiras, persianas, limpeza de vidros em altura, 

fachadas, toldos, limpeza de coifas, etc são serviços que costumeiramente são considerados como extra? Como 

se dá a precificação? Por m², por hora trabalhada, etc? Podemos fazer uma LPU? Todas as empresas informam 

se enquadrar em serviços extras, sendo pagos por metro ou por hora, devendo ser separado os itens. A empresa 

Via informa que a locação de equipamentos quando necessário, exemplo lavagem de carpete, a locação do 

equipamento será de responsabilidade do Sistema FIEP. A limpeza de fachada deverá ser contemplada na época, 

visto existir vários custos previstos, como sugestão retirar da listagem. A fachada, vidros, toldos, poderá ser cotado 

por hora, mediante cotação de época para liberação. 5.12 Considerando a contratação do “Serviço de facilities”, 

como a empresa contratada definirá na proposta a composição da equipe de trabalho? Por m²? Considerando o 

fluxo de pessoas? Verzani informa ser por fluxo de pessoal. Betron realiza cálculo por m² e preço por fluxo de 

pessoas. Via informa ser necessário visita técnica em todos os locais para precificação, sendo obrigado pois onera 

muito os serviços de Unidade para Unidade. Em médias 15 dias úteis para visitar todas as Unidades tendo em 

vista a complexidade dos serviços. Todas as empresas concordam da obrigatoriedade das visitas e do prazo de 

visita. 5.13 Como as empresas procuram promover a motivação e controle de faltas dos funcionários para que não 

haja impacto na prestação do serviço para o Contratante? Verzanoi informa ter controle especifico atendendo ao 

item. Existe plano de contingências havendo a necessidade de aplicabilidade. Deverá ser informando o prazo para 

aplicação do plano, tempo de substituição. Betron informa que é difícil mensurar o plano, visto não poder deixar 

disponível pessoa para substituir o profissional faltante, informando que o caso de aplica em pequenos lugares 

onde os serviços estão sendo executados. As demais empresas informam ser possível aplicar plano de 

contingência. 5.14 Como é avaliada a satisfação da Contratada quanto a execução dos serviços e com qual 

periodicidade? Betron, informa que a avaliação é feita pelo supervisor responsável. As demais empresas 

concordam com a respostas, Elo complementa que semanalmente realiza visita e bimestral realiza nova visita e 

missão de relatório. 5.15 Possuem sistema para controle operacional e emissão de relatórios gerenciais? As 

empresas possuem sistemas internos para controle e emissão. Havendo a possibilidade de abrir chamado para 
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realização dos serviços. Existem sistemas de customizações e sistemas não customizáveis.  5.16 Como é feito 

para contemplar os materiais/insumos necessários ao serviço de manutenção? Podemos ter uma LPU? Há itens 

que são considerados na proposta, inclusos dentro do custo mensal? Fazendo a LPU como se dá a precificação? 

Por m²? Há uma listagem padrão e estoque mínimo a ser mantido? Havendo LPU de material é necessário 

estoque mínimo em média de R$ 1.000,00 conforme informando pela empresa Verzani. As demais empresas 

informam possuir a necessidade de estoque. O estoque e o valor dever ser por Unidade, sendo o valor de até R$ 

1.000,00. Necessidade de serviços maiores será validada cada situação. 5.17 Considerando equipe volante para 

atendimento dos serviços de manutenção e jardinagem como se dá a execução do serviço? Terá uma base 

operacional em alguma cidade? Como ocorrerá com serviços emergenciais? Terá equipe volante para verificação 

das emergências, em determinadas situações poderá ser terceirizada a execução. 5.18 Serviços de 

manutenção/limpeza de caixa d’agua / cisterna, desentupimento de fossa, controle de vazamento de água, limpeza 

de piscina, limpeza/manutenção de quadra poliesportiva/ginásio de esporte são considerados serviços extra? 

Como se dá a precificação? É realizado por profissionais da empresa ou subcontratação? Os custos são extras 

por m², com serviços quarteirizados. 5.19 A empresa contratada tem profissionais especializados dentro do quadro 

de funcionários para realizar laudo de qualidade do ar (ar condicionado)? Realiza laudo de potabilidade da água na 

cisterna/caixa d’agua e ponto de saída de água consumível? E quanto a termografia/termovisão? E manutenção 

de purificador e bebedouro? Como se dá a precificação? É considerado serviço extra? As empresas informam que 

são serviços extras, terceirizados, por empresas do ramo que emissão dos laudos. Com termografia em 6 meses, 

sendo que a Verzani e Sodexo executam. 5.20 Quais os tipos de manutenções são considerados no escopo de 

trabalho da empresa de Facilities? Betron informa, troca de lâmpada, arrumar calçada, movimentação de 

equipamentos e móveis sendo necessário que os insumos sejam cedidos pelo Sistema FIEP. Sodexo concorda 

com os serviços e a necessidade de insumos cedidos pelo Sistema FIEP. 5.21 Manutenções de portões 

eletrônicos, exaustor, torre de resfriamento, extintor de incêndio, coifas; são itens usualmente executados por 

empresas de Facilities? Como se dá a precificação? É considerado serviço extra? Versani informa que a 

preventiva poderá ser realizada, porém é considerado serviço extra precificado por serviço. Não é comum esses 

serviços no objeto de Facilities. 5.22 A empresa consegue atender serviços de portaria e recepção? Sim é comum 

estar contemplados. Vias orienta a preponderância dos Sindicatos. 5.23 Possuem sistema de gestão para controle 

de manutenções: preventiva, corretiva? Nesse sistema permite acompanhamento da Contratante quanto ao 

andamento das ordens de serviços? Idem item 5.15. 5.24 Qual o prazo de implantação após assinatura do 

contrato? Empresa em comum acordo informam ser necessário 45 dias, havendo a possibilidade de realizar por 

fases, mantendo o prazo de 45 dias por Unidade. 5.25 Qual o procedimento da Contratada quanto a atualização 

tecnológica dos equipamentos e sistemas? As empresas Verzani e Via informam que no mínimo de dois em dois 

anos a atualização acontece. 5.26 Quanto ao serviço de copeira está sendo considerado algum tipo de 

equipamento? Os equipamentos não são fornecidos, somente os serviços são prestados. 5.27 Serviço eventual de 

garçom pode ser considerado dentro do escopo de copeira? Não é prática de serviços de facilities. Aberto para 

considerações a empresa Mag informa que deverá estar claro a execução dos serviços, pois além de realizar o 

serviço este deve estar bem executado. Verzani, informa sobre constar as NR´s e normas de segurança do 

trabalho. A Comissão de Licitação faz as considerações finais e informa que a ata estará disponível no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

encerra esta sessão, determinando a lavratura da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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