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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA:  

Em relação ao intervalo, podemos considerar 01 hora para os Postos de Portaria e Recepção?  

RESPOSTA:  

Conforme prevê a convenção coletiva de trabalho, considerar 01 hora de intervalo para os postos de 

portaria. 

 

 

PERGUNTA:  

O serviço atualmente é realizado por qual empresa?  

RESPOSTA:  

Colombo e Paranaguá não possuem postos de portaria atualmente e as demais unidades são 

atendidas pela Poliservice. 

 

 

PERGUNTA:  

(..) 

Todos os editais trazem a mesma especificação, determinando que os atestados devem ter 

características IGUAIS aos postos das licitações. 

(...) 

Licitação 20283: Exige atestados com 14 postos de portaria; 

(...) 

Nosso questionamento é em relação a aceitação de atestados de gerenciamento de mão-de-obra, 

visto que os objetos a serem contratados são para sessão de mão de obra terceirizada, questionamos 

se serão aceitos atestados de outros tipos de serviço, exemplo: Serventes, auxiliares, motoristas, ect, 

conforme determina a legislação que rege a matéria para terceirização de serviços. (lei 8.666/93 e IN. 

05/2017).  

RESPOSTA:  

Não serão aceitos atestados de outros tipos de serviços. Deve ser respeitado o detalhamento do 

Anexo II, Item 4, alínea “b”. 

 

 

PERGUNTA:  

Existe alguma empresa prestando os serviços atualmente? Caso afirmativo, quais as empresas 

detentoras dos contratos?  

RESPOSTA:  

Colombo e Paranaguá não possuem postos de portaria atualmente e as demais unidades são 

atendidas pela Poliservice. 
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PERGUNTA:  

Questionamento 1 

(...)no item 5. PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS, no item 5.3, fala que “ A proposta deverá 

conter, além das especificações técnicas, demais exigências e documentos complementares 

previstos no ANEXO II. 

No ANEXO II, item 2 Requisitos complementares para proposta comercial (Empresa Arrematante), a 

exigência para envio da documentação é da empresa arrematante. 

PERGUNTA: 

As planilhas e documentos necessários deverão ser anexados no Licitações-e até a data/horário 

previstos no edital? 

Ou apenas a empresa arrematante é que encaminhará as planilhas e documentos exigidos no 

ANEXO II? 

Questionamento 2 

Com relação as planilhas de preços, fica a critério das empresas o modelo de planilha aberta para 

demonstrar os custos da mão de obra? 

RESPOSTA:  

O item 2 (Requisitos complementares para proposta comercial) do Anexo II deve ser atendido 

somente pela empresa arrematante. 

Modelo de proposta de preço se encontra no site. 

 

 

PERGUNTA:  

Questionamento 1 

No ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, pg. 15, unidades de São José dos Pinhais os postos 

de portaria são de segunda a sábado. 

No modelo de proposta e na minuta contratual, os postos de portaria estão da seguinte forma: 

segunda a sexta-feira, segunda a segunda ou segunda a sábado. 

PERGUNTA: 

O que deverá ser considerado para estes postos de portaria? 

Questionamento 2 

Com relação a quantidade de postos de Recepção na unidade CELSO CHARURI, encontramos 

divergência na quantidade: 

No ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, pg. 14, consta 01 posto de recepção 44h 

No item 2, pg. 19, consta 03 postos de recepcionista 44h. 

PERGUNTA: 

Qual a quantidade a ser considerada? 

RESPOSTA:  

Considerar conforme consta no modelo de proposta (segunda a sexta-feira). 

Considerar um 01 posto 44h. 

 
 

Curitiba, 14 de outubro de 2020. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


