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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito às 09h, 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL nº 774/2018 

convocado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, PARA 

ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP. Iniciada a sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e 

proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A, ISS 

SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA, SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA e CONSÓRCIO POLISERVICE 

PARANÁ. Abertos os envelopes de habilitação das empresas participantes, os documentos foram vistados pela 

Comissão, Equipe Técnica e em seguida por todos os presentes. A Comissão de Licitações registrou que a 

documentação de habilitação das empresas: LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A foi apresentada com 109 

(cento e nove) folhas; ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA foi apresentada com 104 (cento e quatro) folhas; 

SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA foi apresentada com 89 (oitenta e nove) folhas e 01 (um) pen drive; 

CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ foi apresentada com 490 (quatrocentos e noventa) folhas. A Comissão 

realizou consulta ao link http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. A proponente LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A realizou as seguintes observações: as 

empresas SERVTEC e GPS participações não apresentaram comprovantes de visitas técnicas obrigatórias 

conforme exigido em Edital. A proponente SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA realizou as seguintes 

observações: sobre o Consórcio POLISERVICE/TOPSERVICE/SERVTEC: 1 nos atestados de capacidade 

técnica, o profissional não consta o serviço de jardinagem. 2 em relação ao item 4.2 b1 não consta no atestado o 

mínimo de “TR” ou “BTUS” sobre a empresa ISS: 1 faltam os documentos do item 4.2 e 4.3 do Anexo II. 2 faltam 

procuração do representante. Sobre o Consórcio MANSERV/LSI 1 faltam registro de visitas técnicas obrigatórias. 

2 documentos não estão autenticados. 3 faltam documentos do item 4.2 e 4.3 do anexo II. A proponente 

CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ realizaram as seguintes observações: irregularidades nos documentos 

do Consórcio MANSERVICE FACILITIES: 1 termo de compromisso do consórcio sem indicação e assinatura dos 

representantes legais e testemunhas. 2 empresa LSI certidão de débitos estaduais vencidos. 3 empresa LSI 

certidão de tributos municipais vencida. 4 não comprovou vistoria em todas as unidades obrigatória. 5 estatuto de 

e Ata não autenticados. 6 Consorciadas não apresentaram balanço e documentos financeiros, descumprimento 

Anexo II item 4.4. 7 atestados de capacidade técnica não autenticados. 8 MANSERV não passou poderes para 

líder, descumprimento item 5.5 do Edital. 9 MANSERV CND estadual vencida e municipal sem tributos 

imobiliários, FGTS vencido. 10 contrato social e procuração sem autenticação. 11 sem atestado do profissional, 

descumprimento Anexo II item 4.3 “c” 12 ausência de CAT, item 4.3 “d” Anexo II. Documentação apresentado por 

SODEXO irregularidades verificadas: 1 balanço patrimonial e DRE incompleta, arquivos digitalizados, licitante 

confirma da página 52 que apresentará documentos por ocasião de assinatura do contrato, ausente CRC do 

contador, sem balancete 2018. 2 não apresentação do atestado de capacidade técnicas dos profissionais 

indicados como responsável técnico, chancelado pelo conselho de classe, descumprimento ao Anexo II item 4.3 

“c”. 3 ausência de certidão de acervo técnico, como atestado emitido pelo conselho de classe, descumprimento 

do Anexo II item 4.3 “d”. 4 ausência de certidão relativas aos tributos municipais e imobiliários. 5 ausência de 

procuração para realizar visita em nome da licitante. Irregularidades de documentos ISS: 1 contrato social sem 

autenticação. 2 certidão de tributos federais e estaduais vencidos. 3 certidão estaduais válida esta com CNPJ 

diferente. 4 sem certidão de tributos mobiliários. 5 não atendeu na integralidade o item 4.4 do Anexo II, não 

enviou SPED e se for livro, não autenticado, sem balancete. 6 sem atestado de capacidade profissional, 

descumprindo o item 4.3 “c” Anexo II. 7 sem CAT, descumprimento item 4.3 “d” do Anexo II. 8 declaração de 
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responsabilidade técnica sem assinatura. 9 sem demonstrativo fator insolvência. 10 sem atestado de capacidade 

técnica operacional, item 4.2 “b” do Anexo II. A Comissão de Licitação ratifica com as empresas presente que: a 

empresa LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A, ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA e CONSÓRCIO 

POLISERVICE PARANÁ estão participando dos LOTES 1, 2, 3 e 4, e a empresa SODEXO FACILITIES 

SERVICES LTDA está participando somente do LOTE 4. Haja vista necessidade de avaliação técnica dos 

documentos de habilitação apresentados, a Comissão de Licitações resolveu suspender a sessão, informando 

que será convocada sessão pública oportunamente para continuidade do certame. Os envelopes de propostas 

comerciais permanecem com a Comissão de Licitação, lacrados e inviolados, até a conclusão do processo. A 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento de habilitação será divulgado 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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