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Protocolo: 3.0018/2019 Edital: 3.0018/2019 – FIEP/SESI/SENAI/IEL 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES PARA 
ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

MENOR PREÇO 

Abertura: 22 03 2019 

1 – PARTICIPANTES 

Nº EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 CONSÓRCIO MANSERV – EMPRESAS PARTICIPANTES NÃO 

a MANSERV FACILITIES LTDA NÃO 

b LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO S/A NÃO 

02 CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ – EMPRESAS PARTICIPANTES SIM 

a POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A SIM 

b IN HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA SIM 

c TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA SIM 

03 SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA NÃO 

04 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SIM 

OBSERVAÇÕES:  

Ocorrida a sessão em 22/03/19, após vistados os documentos por todos os participantes presentes, foram 

devidamente registrados em Ata todos os questionamentos realizados, momento em que a sessão foi suspensa 

para análise técnica da documentação apresentada e dos apontamentos levantados. Após análise pertinente à 

Área Técnica e à Comissão de Licitações, seguem as respostas aos questionamentos e as conclusões sobre a 

documentação apresentada: 

 
1.  QUESTIONAMENTOS APONTADOS EM SESSÃO PÚBLICA: 
 

1.1 A proponente CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ realizou os seguintes questionamentos:  

a) CONSÓRCIO LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A / MANSERV FACILITIES:  

1) Termo de compromisso de constituição de consórcio: Sem assinatura das testemunhas, não descreve 

as obrigações de cada consorciada (cláusula terceira, parágrafo único), não há indicação das 

consorciadas assinando o termo.  

Resposta:  

1) A Constituição do Consórcio não está de acordo com o solicitado em Edital, não consta no Termo de 

Compromisso do Consórcio a área/seguimento de atuação de cada empresa. Com relação às assinaturas, 

verifica-se que o Termo de Consórcio está assinado por representante legal das duas proponentes. 

 

b) LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A:  

1) Ausente Certidão Municipal de tributos imobiliários.  

2) Atestado de capacidade técnica não autenticado.  

3) Balanço 2017/2018 não autenticado.  
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4) Procuração de Participação em nome da filial e não da matriz.  

5) Ausente Certidão com índices financeiros.  

Respostas:  

1) Não exige-se certidão de tributos imobiliários, visto que tal certidão refere-se a possíveis dívidas 

oriundas do próprio imóvel, não sendo de interesse do órgão licitador tais informações. Todavia, solicita-se 

a certidão de débitos municipais, no caso, a apresentada mobiliária, que se refere a dívida ativa do 

município, que é o real intuito da exigência, portanto correta a apresentação. “Não há cabimento em exigir 

que o sujeito – em licitação de obras, serviços ou compras – comprove regularidade fiscal atinente a 

impostos municipais sobre propriedade imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de veículos. 

Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para a CVM 

e assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, 

da atividade objeto do contrato licitado”.[IN JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 16ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.562.) ”  

2) Os atestados apresentados estão em cópia simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do 

edital: “A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 

4, 5 deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da 

cópia simples, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado 

pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do 

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. ” E ainda, 

item 4 do Anexo II que menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Dessa forma, 

em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do Edital e Anexo II ao final do item 4.   

3) Não foram localizadas as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, o que compromete a 

segurança dos dados constantes como demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em 

desconformidade com as exigências contempladas no edital, Anexo II, item 4.4.  

4) Às fls.43 à 45 há procuração pública outorgada pela empresa LSI – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

S.A. CNPJ 58.034.315/0001-30 aos procuradores: Ricardo Mozine Moreira e Marcos Roberto Moretti de 

Almeida, os quais substabelecem procuração particular à fl. 01 ao Sr. Rogério Francisco dos Reis, 

portanto, corretas as apresentações das procurações.  

5) Índices não apresentados pela empresa, conforme exigência do edital, Anexo II, item 4.4. Dado os 

comentários no tópico 3 acima, os índices não puderam ser calculados pela área técnica. 

 

c) MANSERV FACILITIES:  

1) Procuração de participação em nome da filial e não da matriz licitante.  

2) Ausente Certidão Municipal de Tributos Imobiliários.  

3) Certidão de FGTS vencida.  

4) Atestado de Capacidade técnica não autenticado.  

5) Balanço 2017/2018 não autenticado.  

6) Não apresentaram atestado de visita (Anexo II, 4.2, c.1).  

7) Não apresentaram declaração dos profissionais (Anexo II, 4.3, a).  

Respostas:  

1) Às fls.112 à 114 há procuração pública outorgada pela empresa MANSERV FACILITIES LTDA CNPJ: 

20.707.884/0001-26 aos procuradores: Ricardo Mozine Moreira e Marcos Roberto Moretti de Almeida, os 
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quais substabelecem procuração particular à fl. 69 ao Sr. Rogério Francisco dos Reis, portanto, corretas 

as apresentações das procurações.  

2) Não exige-se certidão de tributos imobiliários, visto que tal certidão refere-se a possíveis dívidas 

oriundas do próprio imóvel, não sendo de interesse do órgão licitador tais informações. Todavia, solicita-se 

a certidão de débitos municipais, no caso, a apresentada mobiliária, que se refere a dívida ativa do 

município, que é o real intuito da exigência, portanto correta a apresentação. “Não há cabimento em exigir 

que o sujeito – em licitação de obras, serviços ou compras – comprove regularidade fiscal atinente a 

impostos municipais sobre propriedade imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de veículos. 

Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para a CVM 

e assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, 

da atividade objeto do contrato licitado”.[IN JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 16ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.562.).”  

3) Certidão FGTS vencida, em desacordo com o item 4.2 ‘h’ do preâmbulo do Edital.  

4) Os atestados apresentados estão em cópia simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do 

edital: “A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 

4, 5 deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da 

cópia simples, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado 

pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do 

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação.” E ainda, 

item 4 do Anexo II que menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Dessa forma, 

em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do Edital e Anexo II ao final do item 4.   

5) Não localizamos as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, o que compromete a 

segurança dos dados constantes como demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em 

desconformidade com as exigências contempladas no edital, Anexo II, item 4.4.   

6) Não apresentou os atestados de visita técnica, em desacordo com o item 4.2 ‘c’ do Anexo II do Edital. 

Apresentado pela empresa líder do consórcio o Atestado de conhecimento dos serviços para unidades 

facultativas, porém não está acompanhado de cópia de atestado de visita para unidades obrigatórias.  

7) Não apresentou a declaração dos profissionais responsáveis perante o conselho de classe, em 

desacordo com o item 4.3 ‘a’ do Anexo II do Edital. 

 

d) SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA:  

1) Balanço de agosto, não apresentado documentos do balanço e DRE pelo sped, sem Termo de abertura 

e encerramento.  

2) Ausência de Certidão de Tributos Municipais Imobiliários.  

3) Registro empregados em nome do CNPJ 49930514/0001-35 de empresa não licitante.  

4) Não apresentou Balancete 2018.  

5) Não apresentou Certidão de Regularidade do contador, quem assina como contadora o sped é Miyuki 

Hubert, quem assina como contador o Balanço de Agosto (2018/2017) é o Moisés Mouta, como 

representante e contador. 

Respostas:  

1) Não apresentou em sua totalidade os documentos constantes do edital, Anexo II, Tópico 4.4, ‘a’. Não 

localizamos as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, ou registrada pela Junta Comercial, 
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dependendo do seu regime de tributação, o que compromete a segurança dos dados constantes como 

demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em desconformidade com as exigências contempladas 

no edital, Anexo II, item 4.4.   

2) Não exige-se certidão de tributos imobiliários, visto que tal certidão refere-se a possíveis dívidas 

oriundas do próprio imóvel, não sendo de interesse do órgão licitador tais informações. Todavia, solicita-se 

a certidão de débitos municipais, no caso, a apresentada mobiliária, que se refere a dívida ativa do 

município, que é o real intuito da exigência, portanto correta a apresentação. “Não há cabimento em exigir 

que o sujeito – em licitação de obras, serviços ou compras – comprove regularidade fiscal atinente a 

impostos municipais sobre propriedade imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de veículos. 

Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para a CVM 

e assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, 

da atividade objeto do contrato licitado”.[IN JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 16ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.562.)”  

3) Não há relevância, visto que o CREA-PJ apresentado às fls. 44 à 46 já demonstra o vínculo solicitado 

no Edital. Conforme Item 4.3 "c" - Anexo II.  

4) Efetivamente não constam no rol dos documentos apresentados o balancete de 2018, conforme 

solicitado no edital, Anexo II, tópico 4.4.   

5) Para o ano de 2017, a responsabilidade técnica como Contador é do Sr. Miyuki Hubert Yamacita. O fato 

dos demonstrativos apresentados estarem assinados por outro contador, com CRC devidamente ativo, 

não afeta a legalidade das informações. 

 

1.2 A proponente SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA realizou os seguintes questionamentos:  

a) CONSÓRCIO MANSERV:  

1) Atestados de capacidade técnica em cópia simples.  

2) Não apresentou Anexo XI.  

3) Não apresentou evidências das visitas técnicas.  

Respostas:  

1) Os atestados apresentados estão em cópia simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do 

edital: “A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 

4, 5 deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da 

cópia simples, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado 

pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do 

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação.” E ainda, 

item 4 do Anexo II que menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Dessa forma, 

em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do Edital e Anexo II ao final do item 4.   

2) Não apresentou a declaração dos responsáveis técnicos perante o conselho de classe, em desacordo 

com o item 4.3 ‘a” do Anexo II.  

3) Não apresentou os atestados de visita técnica, em desacordo com o item 4.2 ‘c’ do Anexo II do Edital. 

Apresentado pela empresa líder do consórcio o Atestado de conhecimento dos serviços para unidades 

facultativas, porém não está acompanhado de cópia de atestado de visita para unidades obrigatórias.  

 

b) LIDERANÇA SERVIÇOS:  
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1) Não apresentou atestados de todas as visitas técnicas obrigatórias e facultativas.  

Resposta:  

1) Apresentou às fls. 70 à 82 e 132 à 146.  

 

c) CONSÓRCIO POLISERVICE:  

1) Anexo XXI incompleto com referência a conter todas as unidades de cada lote.  

Respostas:  

1) Foi apresentado pela líder do consórcio: Atestado de conhecimento dos serviços para unidades 

facultativas acompanhado de cópia do atestado de visita para unidades obrigatórias.   Apresentação está 

de acordo com o solicitado.                                                                                                                                         

 

1.3 A proponente LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA realizou os seguintes 

questionamentos: 

 a) TOP SERVICE:  

1) Falta carteira de trabalho do engenheiro agrônomo.  

2) Faltam notas explicativas no Balanço.  

Respostas:  

1) Foi apresentado CREA-PJ e Atestado de Capacidade Técnica onde constam o engenheiro agrônomo 

Diego Tognolo Rufno da Silva, sendo suficiente para demonstração do vínculo, conforme exigência do 

Edital, não sendo necessária a apresentação de CTPS, conforme Item 4.3 "c" - Anexo II.  

2) A ausência das notas explicativas não afeta as análises econômicas e financeiras exigidas no 

respectivo edital. 

 

b) SERVTEC: 

1) Falta carteira de trabalho do responsável técnico.  

2) Faltam notas explicativas do Balanço.  

Repostas:  

1) Às fls 44 à 47 foi apresentada CREA-PJ constando os devidos responsáveis técnicos, portanto, 

suficiente para comprovação do vínculo exigido em Edital. Foi apresentado contrato de prestação de 

serviços para os responsáveis técnicos engenheiros mecânico e civil. E ainda, às fls 87 à 92 foram 

apresentadas as respectivas certidões de responsabilidade técnica dos profissionais, conforme Item 4.3 

"c" - Anexo II.  

2) A ausência das notas explicativas não afeta as análises econômicas e financeiras exigidas no 

respectivo edital. 

 

c) POLISERVICE:  

1) Faltam notas explicativas do Balanço.  

2) Faltam atestados para o objeto “copeiragem”.  

Repostas:  

1) A ausência das notas explicativas não afeta as análises econômicas e financeiras exigidas no 

respectivo edital.  

2) Foi apresentado Atestado do Sistema Fiep - período de 06/12/2013 a 06/12/2018 - pg 66 - parte IV, 

atendendo às exigências solicitadas no Edital.  
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d) MANSERV:  

1) Atestados de capacidade técnica sem firma reconhecida para cliente de direito privado.  

2) Balanço sem termo de abertura e encerramento e sem comprovante do sped.  

3) FGTS Manserv vencida.  

4) Falta comprovar quantidade de TR ou BTU nos Atestados para climatização.  

5) Balanço sem notas explicativas.   

6) Falta atestado de copeiragem.  

7) Falta Anexo XI.  

Respostas:  

1) Os atestados apresentados estão em cópia simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do 

edital: “A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 

4, 5 deste preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da 

cópia simples, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado 

pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do 

documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação.” E ainda, 

item 4 do Anexo II que menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Dessa forma, 

em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do Edital e Anexo II ao final do item 4.   

2) Não localizamos as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, o que compromete a 

segurança dos dados constantes como demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em 

desconformidade com as exigências contempladas no edital, Anexo II, item 4.4. 

3) Certidão de FGTS vencida, em desacordo com o item 4.2 ‘h’ do Editlal.  

4) De fato, a proponente não apresentou atestado referente Serviços de manutenção de Sistema de 

climatização em sistemas centrais, em desacordo com o item b.1) do Anexo II.  

5) A ausência das notas explicativas não afeta as análises econômicas e financeiras exigidas no 

respectivo edital. 

6) De fato, não apresentou o atestado de copeiragem, em desacordo com o item 4.2 ‘b.5)’ do Anexo II do 

Edital.  

7) Não apresentou a declaração dos responsáveis técnicos perante o conselho de classe, em desacordo 

com o item 4.3 ‘a” do Anexo II.  

 

e) SODEXO:  

1) Falta termo de abertura e encerramento do Balanço.  

2) Falta carteira de trabalho dos responsáveis técnicos.  

3) Falta reconhecimento de firma nos atestados (assinatura). 

Respostas:  

1) Não apresentou em sua totalidade os documentos constantes do edital, Anexo II, Tópico 4.4, ‘a’. Não 

localizamos as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, ou registrada pela Junta Comercial, 

dependendo do seu regime de tributação, o que compromete a segurança dos dados constantes como 

demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em desconformidade com as exigências contempladas 

no edital, Anexo II, item 4.4.   

2) Tendo em vista a apresentação de CREA-PJ às fls. 49 e as Certidões de Registro Profissionais às fls. 
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53 à 55, já se tornam suficientes para a comprovação do vínculo exigido em Edital conforme Item 4.3 "c" - 

Anexo II.  

3) Os atestados apresentados pela proponente estão todos em original, portanto regulares. 

 
2. Respondidos os questionamentos acima, passa-se a análise das documentações apresentadas 

pelas proponentes, sob os argumentos da Comissão de Licitações junto à Área Técnica: 

2.1 CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ:  

a) POLISERVICE SISTAMAS DE HIGIENIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A: em análise realizada à 

documentação apresentada, verifica-se que a proponente atende aos requisitos solicitados em Edital, para 

os serviços de Limpeza e Copeiragem, bem como aos demais requisitos exigidos. 

b) IN HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA: em análise realizada à documentação 

apresentada, verifica-se que a proponente atende aos requisitos solicitados em Edital, para os serviços de 

Manutenção em sistemas de climatização em sistemas centrais e Manutenção predial, bem como aos 

demais requisitos exigidos. 

c) TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA: em análise realizada à documentação apresentada, 

verifica-se que a proponente atende aos requisitos solicitados em Edital, para os serviços de Jardinagem e 

manutenção de áreas verdes, bem como aos demais requisitos exigidos. Diante do exposto a proponente 

CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ encontra-se habilitada. 

 

2.2 SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA:  

a) Verificou-se que a proponente não apresentou a Certidão Negativa Estadual, em desacordo com o item 

4.2 ‘e’ do Edital.  

b) Não atendeu ao item 4.4, ‘b’ do Anexo II do Edital, visto que apresentou o Balancete de 31/08/2018 e 

não o de 30/09/2018, conforme exigido. Não apresentou em sua totalidade os documentos constantes do 

edital, Anexo II, Tópico 4.4, ‘a’. Não localizamos as Demonstrações Financeiras geradas a partir do SPED, 

ou registrada pela Junta Comercial, dependendo do seu regime de tributação, o que compromete a 

segurança dos dados constantes como demonstrativos contábeis apresentados. Fato este em 

desconformidade com as exigências contempladas no edital, Anexo II, item 4.4.  Diante do exposto a 

proponente SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA encontra-se inabilitada. 

 

2.3 CONSÓRCIO MANSERV FACILITIES: 

a) MANSERV FACILITIES LTDA: 1. A proponente apresentou certidão FGTS vencida, em desacordo 

com o item 4.2 ‘h’ do preâmbulo do Edital. 2. No que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica 

referente aos serviços de Climatização Central, a proponente não apresentou tal documentação, em 

desacordo com o item 4.2 b.1) do Anexo II do Edital. 3. Os atestados apresentados estão em cópia 

simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do edital e ao final do item 4 do Anexo II que 

menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Com relação aos atestados apresentados, 

devido ao Termo de Compromisso do Consórcio não mencionar a área/seguimento de atuação de cada 

empresa, não foi possível a avaliação destes. 4. Não apresentou atestado de capacidade técnica para 

comprovação de serviços de copeiragem (para nenhuma das consorciadas), em desacordo com o item 4.2 

b.5) do Anexo II do Edital. 5. Não apresentou Atestado de visita técnica, de acordo com o ANEXO IX para 

as visitas consideradas obrigatórias e Atestado de conhecimento dos serviços, de acordo com o ANEXO 
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XXI para as visitas consideradas facultativas, mas foi apresentado pela líder do Consórcio o Atestado de 

Conhecimento dos serviços para unidades facultativas, porém não está acompanhado de cópia do 

atestado de visita para unidades obrigatórias, em desacordo com o item 4.2 ‘c’ do Anexo II do Edital. 6. 

Não apresentou (para nenhuma das consorciadas) a Declaração, constante do ANEXO XI de que os 

profissionais responsáveis técnicos perante o conselho de classe, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica 

e/ou Civil, Engenharia Mecânica, e Engenharia Agronômica atuarão efetivamente na execução do 

objeto, em desacordo com o item 4.3 a) do Anexo II do Edital. 7. Não apresentou Certidão de Registro de 

Pessoa Física no CONSELHO DE CLASSE dos responsáveis técnicos que constam na declaração do 

ANEXO XI, em desacordo com o item 4.3 b) do Anexo II do Edital. 8. Não apresentou comprovação de 

vínculo conforme exige o item 4.3 ‘c’ do Anexo II do Edital. 

b) LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO S/A: 1. No que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica 

referente aos serviços de Climatização Central, a proponente não apresentou tal documentação, em 

desacordo com o item 4.2 b.1) do Anexo II do Edital. 3. Os atestados apresentados estão em cópia 

simples, em desacordo com o item 3.5 do preâmbulo do edital e parte final do item 4 do Anexo II que 

menciona: “Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão.”. Ainda com relação aos atestados 

apresentados, devido ao Termo de Compromisso do Consórcio não mencionar a área/seguimento de 

atuação de cada empresa, não foi possível a avaliação destes. 4. Não apresentou atestado de capacidade 

técnica para comprovação de serviços de copeiragem (para nenhuma das consorciadas), em desacordo 

com o item 4.2 b.5) do Anexo II do Edital. 5. Não apresentou Atestado de visita técnica, de acordo com o 

ANEXO IX para as visitas consideradas obrigatórias e Atestado de conhecimento dos serviços, de acordo 

com o ANEXO XXI para as visitas consideradas facultativas, mas foi apresentado pela líder do Consórcio 

o Atestado de Conhecimento dos serviços para unidades facultativas, porém não está acompanhado de 

cópia do atestado de visita para unidades obrigatórias, em desacordo com o item 4.2 ‘c’ do Anexo II do 

Edital. 6. Não apresentou (para nenhuma das consorciadas) a Declaração, constante do ANEXO XI de 

que os profissionais responsáveis técnicos perante o conselho de classe, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica e/ou Civil, Engenharia Mecânica, e Engenharia Agronômica atuarão efetivamente na 

execução do objeto, em desacordo com o item 4.3 a) do Anexo II do Edital. 7. Não apresentou Certidão de 

Registro de Pessoa Física no CONSELHO DE CLASSE dos responsáveis técnicos que constam na 

declaração do ANEXO XI, em desacordo com o item 4.3 b) do Anexo II do Edital. 8. Não apresentou 

comprovação de vínculo conforme exige o item 4.3 ‘c’ do Anexo II do Edital. Diante do exposto, a 

proponente CONSÓRCIO MANSERV FACILITIES encontra-se inabilitada. 

2.4 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA: Em análise realizada à documentação 

apresentada, verifica-se que a proponente atende aos requisitos solicitados para Serviços de manutenção 

de sistema de climatização em sistemas centrais, Serviços de Manutenção predial, serviços de 

jardinagem, serviços de limpeza e serviços de copeiragem, bem como aos demais requisitos exigidos. 

Diante do exposto, a proponente LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA encontra-se 

habilitada.  

 
2 – JULGAMENTO 
 
Diante dos fatos, a Comissão de Licitação julga INABILITADAS as empresas: CONSÓRCIO MANSERV 
FACILITIES e SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA, e HABILITADAS as empresas LIDERANÇA LIMPEZA E 
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CONSERVAÇÃO LTDA e CONSÓRCIO POLISERVICE PARANÁ, conforme argumentos expostos acima, 
cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 
3 – Publique-se e respeite-se o prazo recursal regulamentar. 

 

 
Curitiba, 04 de abril de 2019. 

 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenadora de Compras 

Nadia de Jesus dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Membro Comissão de Licitação  

Claudia Maria Sluga 
Membro da Comissão de Licitação  

 


