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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: 

5. PROPOSTA ELETRONICA DE PREÇOS 

(...)  

Devem ser anexados os documentos da empresa (Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Técnica e 

Financeira)? Caso positivo, nestes documentos contém razão social e CNPJ da empresa. As empresas que 

anexar certidões, contratos, balanço e atestados de capacidade técnica serão desclassificadas? As declarações 

iniciais anexadas não devem vir assinadas e nem com as informações da empresa? As empresas que colocarem 

as declarações com as informações e assinaturas serão desclassificadas? 

RESPOSTA:  

No portal não deverá anexos documentos de habilitação ou proposta comercial. Os documentos deverão ser 

encaminhados tão somente pela empresa arrematante. 

No portal a empresa deverá cadastrar somente o seu valor para o lote que deseja participar. 

 

 

PERGUNTA:  

(...). 

1. Em análise dos uniformes e acessórios à serem fornecidos para os colaboradores encontramos divergências 

dos itens solicitados com a função à ser contratada. Entendemos que a bota de cano longo ou coturno são 

necessários para a função de vigia ou vigilante, não porteiro, para esta função apenas o fornecimento de 

calçado de segurança já é suficiente.  

2. Já referente ao item 01 da tabela acessórios, consta a obrigação de fornecimento de radio-comunicador 

para os postos de trabalho. Estes equipamentos serão necessários para comunicação entre o posto de 

portaria para com funcionários da FIEP?   

3. Caso não, favor informar a real necessidade de fornecimento do mesmo para os postos de trabalho. No item 

02 consta o fornecimento de 01 lanterna por posto, favor informar a real necessidade de fornecimento da 

mesma, visto que exceto em Maringá que haverá a necessidade de pagamento de 01 hora noturna no mês, 

os demais postos serão prestados apenas em horário diurno. 

Abaixo tabelas extraídas do edital. 
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RESPOSTA:  

1) Deverá ser atendido os requisites do edital, na qual foi dada duas opções.: Bota Cano Longo ou coturno 

(com certificado de segurança) - 1 peça por professional 

2) Sim, são necessarios 

3) Mantem-se a solicitação feita em edital. 

 

 

 

PERGUNTA:  

(...) seria possível informar a convenção coletiva utilizada como base para o valor estimado da licitação. 

RESPOSTA:  

A convenção coletiva é a do SINDESP. 

 

 

PERGUNTA:  

Boa tarde, o programa do banco do brasil, tem a seguinte exigência, só pode ser anexado arquivos até 4MB, 

como faço para anexar o restante dos documentos? 

RESPOSTA:  

Neste momento a empresa participante não deverá encaminhar qualquer anexo. Os documentos e planilhas 

deverão ser encaminhados pela empresa arrematante. 

 

 

 

PERGUNTA:  

1) Está correto o entendimento de que devemos tão somente lançar os valores para cada lote, sem ser 

necessário anexar a proposta modelo e nenhum dos documentos de habilitação? 

2) O item 6.17 do Edital menciona que todos os documentos de habilitação e planilhas de formação de preços 

deverão ser apresentados somente pela empresa arrematante, até as 18 horas do primeiro dia útil 

subsequente ao término da seção de disputa. Já a letra “D” do item 6 do Anexo II afirma que o arrematante 

terá 2 dias úteis para apresentar a proposta readequada e demais documentos. O que devemos considerar? 

3) De quem serão os custos para emissão dos crachás utilizados pelos colaboradores? 

4) Está correto o entendimento de que a empresa arrematante deverá apresentar dentre os documentos de 

habilitação o comprovante do FAT/RAT, sob pena de desclassificação? 

5) Está correto o entendimento de que as empresas deverão considerar em suas planilhas do IRPJ e CSLL? 

6) Está correto o entendimento de que a primeira repactuação contratual ocorrerá na data base da categoria em 

fevereiro de 2021? 
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7) No que diz respeito ao intervalo intrajornada, questiona-se o que as licitantes devem considerar a respeito do 

tema. Todos os postos terão fruição integral do intervalo intrajornada sem a necessidade de cobertura do 

posto? Se a resposta for negativa, quais são os postos em que será necessário o pagamento da intrajornada? 

8) Devemos considerar o pagamento do intervalo intrajornada de forma indenizada conforme disposto na CCT 

da Categoria? Ou seja, 30 minutos de descanso e 30 minutos pagos de forma indenizada ao colaborador? 

9) Está correto o entendimento que as licitantes deverão considerar o valor total anual de cada lote para fins de 

disputa em cada lote? 

10) Uma vez em que o intervalo intrajornada deixou de compor a massa salarial após a reforma trabalhista, as 

licitantes podem alocar tal verba no submodulo 2.2 – benefícios mensais e diários? 

11) Questiona-se em qual momento as licitantes terão acesso aos documentos da vencedora para fins de 

recurso? Tais documentos serão disponibilizados a todos os licitantes ou somente aqueles que assim 

solicitarem? 

12) Da mesma forma, questiona-se se o prazo para recurso será computado tão somente após a disponibilização 

dos documentos? 

13) Qual o prazo para início de execução dos serviços? 

14) O que as licitantes devem considerar para fins de cálculo de dias nas planilhas? 15,22 e 30,41 dias? Ou tão 

somente 15 e 30 dias. 

15) É do conhecimento que atualmente em Colombo e Paranaguá há serviços de vigilância armada 24 horas em 

tais unidades. Todavia, na presente licitação tais postos constam como portaria. Todavia, uma vez em que 

não é possível que os porteiros realizem rondas conforme disposto na legislação vigente, questiono se está 

correto nosso entendimento de que tais postos serão excluídos desse processo e incluídos no processo de 

vigilância? 

16) Conforme complexidade dos serviços, podemos considerar o aviso de 15 dias e cobrar a diferença nas 

planilhas de formação de preços de forma diluída? Ainda, pergunto se existe a possibilidade de aumentar o 

prazo de aviso prévio para 30 dias para encerramento do contrato e redução do escopo contratual? 

17) Questiona-se se o atestado de capacidade técnica pode ser o mesmo para cada lote ou se devemos 

considerar atestados diferentes para cada lote?  

RESPOSTA:  

1) Para participação do certame no portal licitacoes-e, sim esta correto. As documentações deverão ser 

encaminhadas posteriormente pelo arrematante. 

2) O prazo para entrega da proposta atualizada final é conforme previsto no item 6 do Anexo II do Edital. 

Ainda, não se trata de item que prejudique qualquer licitante para a elaboração da sua proposta para 

participar do edital. Mas sim, mera questão de prazo quanto a entrega de documentação ajustada posterior 

a realização da licitação, como já dito, nada que interfira ou restrinja a participação dos licitantes. Por este 

motivo, entendemos que tal item não caracteriza ou necessitante a suspensão ou retificação do Edital.  

3) Os custos são de responsabilidade da Contratada. 

4) É prerrogativa desta instituição a solicitação dos documentos a serem avaliadas no ato da habilitação. Para 

tanto, não se vê necessidade da inclusão/exigência de comprovação do FAP/RAT. Ainda quanto a análise 

do SAP o mesmo não é critério de avaliação na habilitação. Por fim, caso seja necessária qualquer 

avaliação de composição sobre o SAP poderá ser efetuada diligência, conforme previsto em Edital. 

5) Conforme previsto na planilha, caso a empresa considere o IRPJ e CSLL, estes devem ser previstos no 

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO. 

6) Sim, esta correto. 

7) O intervalo intrajornada deve ser considerado conforme prevê a convenção coletiva.  

8) O intervalo intrajornada deve ser pago conforme prevê a convenção coletiva.  

9) Sim, esta correto o entendimento. Conforme previsto em Edital. 

10) Cabe a licitante indicar e justificar o referido custo na planilha de custos no módulo adequado. 

11) O prazo recursal é o indicado em edital e no portal do licitacoes-e. caberá as participantes a analise e 

conferencia sempre no site. Os documentos serão encaminhados conforme solicitação 

12) O prazo de recurso é o indicado em edital e no portal do licitacoes-e. caberá as participantes a analise e 

conferencia sempre no site. 
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13) Conforme descrito no Anexo II, item 13 - Prazo de entrega e vigência da contratação, alínea a: a) Fica 

estabelecido o prazo de execução de até 30 (trinta) dias corridos para início da execução dos serviços, sem 

interrupção e prorrogação, contado a partir da assinatura do instrumento contratual. 

14) Cabe ao licitante indicar para fins de cálculo de precificação o quantitativo de dias conforme previsão legal 

e jornada de trabalho estipulada em edital. 

15) O entendimento está incorreto. As unidades que necessitam de portaria são as descritas no edital. 

16) Não entendemos o questionamento da empresa, pois não citamos no edital o prazo de aviso prévio. Seria 

necessário a empresa indicar o item no qual ela tem dúvida. 

17) Sim, poderá ser considerado o mesmo atestado para mais de um lote, desde que atenda a especificação 

do edital. 

 

 

PERGUNTA:  

1) Na lista de uniformes necessários para o posto de porteiro são exigidos os seguintes itens: 

a) Coldre; 

b) Coturno; 

c) Cartucheira, entre outros;  

Tendo em vista que os mesmos fazem jus à categoria de VIGILANTE e não PORTEIRO, pergunto se 

realmente deverão ser cotados tais itens? 

2) Referente ao ADICIONAL NOTURNO, como não ficou claro em edital, questiono se o referido adicional 

deverá ser cotado para 01 (uma) hora na semana ou 01 (uma) hora por dia? 

3) Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados com nomenclatura idêntica ao do edital ou 

apresentando atestados com os mesmos postos porém com carga horária diferentes também terão validade? 

RESPOSTA:  

1) Conforme consta no edital, não há obrigatoriedade no coturno. Conforme item 4.24 pode ser uma bota de 

cano longo. Em relação ao cinto de couro com coldre e cartucheira, considerar para fins de cotação cinto de 

couro. 

2) Considerar 01 (uma) hora por dia de adicional noturno. 

3) Mantem-se a obrigatoriedade de entrega dos atestados específicos conforme postos e carga horária 

relacionados no edital. 

 

 

 

Curitiba, 16 de outubro de 2020. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


