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Protocolo: 11534/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FACILITIES, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO 

Abertura: 12 12 2018 

 

Impugnante: VIA SERVIÇOS INTEGRADOS 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa VIA SERVIÇOS INTEGRADOS no dia 

14 de novembro de 2018 às 13h46min em físico. 

2.  

DAS RAZÕES 

As impugnantes alegam: 

 

1) DA CONSIDERAÇÕES DA VIA SERVIÇOS INTEGRADOS 

Inicialmente a impugnante cita que verificou diversas incongruências que impedem a 

participação das empresas interessadas. 

1.1) Da Natureza Distinta dos Serviços Objeto da Contratação  

a) Alega que o edital criou uma restrição indevida, dado a natureza dos serviços. Com isso 

reflete na exigência da proponente em sua capacidade técnica 

1.2) Da Ilegalidade Da Limitação Imposta Pelo Item 2.4.17; 

a) Alega restrição da ampla participação devido a exigência do item 2.4.17 

b) Assim, impugna-se a parte final do texto constante do item 2.4.17, onde se refere à 

consideração de custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. 

1.3) Da Inscrição perante Conselho de Classe 

a) Alega a restrição quanto a solicitação do item 4.2 do Anexo II (CREA), pois entende que 

esta sendo exigido que empresas de engenharia também sejam prestadoras de serviços 

limpeza, jardinagem e copeiragem, para que assim reúnam todos os predicados para 

participarem da concorrência em questão 

1.4) Dos Atestados e da Restrição à Somatória de Atestados 

a) Alega restrição quanto a solicitação do item 4.2 alínea “b” do Anexo II, uma vez que diz 

solicitar que atestados de naturezas distintas 

1.5) Dos Documentos Complementares Técnicos dos Profissionais Indicados 

a) A empresa impugna a exigência constante do item 4.3, do Anexo II, pois diz que as 

exigências nele constantes somente se aplicam a empresas de engenharia, aptas à 

prestação dos serviços de manutenção predial e de manutenção de ar condicionados e 

purificadores, e não às empresas cuja atividade básica seja a da prestação de serviços de 

limpeza, jardinagem e copeiragem. 

1.6) Da Diligência à Empresa Classificada em Primeiro Lugar 

a) Cita que a lista indicada no item 16 do Anexo II é minuciosa, porém, alega que não há 

critérios objetivos do  julgamento dos itens e de que forma se dará a publicidade dos itens 

verificados e do seu julgamento. 

b) Alega que o edital mostra que o serviço que se almeja contratar de forma englobada, seria 

melhor contratado se feito separadamente, em razão da natureza de cada tipo de serviço. 

1.7) Da Confusão de Conceitos de Insumo e Matéria Prima 

a) Impugna a exigência quanto ao fornecimento pela contratada dos itens terra, grama, flores 

perenes, calcário, adubos químicos e orgânicos, cupinicidas, herbicidas, inseticidas, 

fungicidas, formicida, e quaisquer outros que não sejam insumos da prestação dos serviços 

de jardinagem; 

b) Alegando que o objeto da contratação é a prestação de serviços de jardinagem e não o 
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fornecimento de produtos ou itens de paisagismo, os quais não são insumos da atividade. 

1.8) Da Contratação dos Serviços de Manutenção 

1.8.1) Da Planilha de Composição de Custos 

a) Alega que o edital não fez a necessária distinção entre os valores que se destinarão ao 

pagamento de cada uma dessas categorias de empregados, contínuos x demanda 

b) Diz que a distinção dos valores destinados aos empregados contínuos há de ser feita 

separadamente dos valores destinados à remuneração dos empregados sob demanda, 

justamente em razão da transitoriedade e sazonalidade destes últimos. 

c) Sendo assim, a empresa impugna o edital quanto à sua planilha de composição de 

custos, por não prever em separado os orçamentos destinados às equipes de 

membros contínuos e membros sob demanda. 

d) Cita também a composição dos preços dos serviços de eletricista, hidráulica, 

manutenção e pedreiro, alegando que tais serviços não podem ser previstos por metro 

quadrado, em sim por tipo de serviço. 

1.8.2) Do Orçamento de Custo de Levantamento 

a) Alega que o edital não contemplou quesito específico para a remuneração da hora de 

trabalho na realização do levantamento dos serviços e materiais referentes à 

manutenção predial. 

b) Diz que também não está prevista na planilha de preços é a contratação de almoxarife. 

A disposição editalícia constante do subitem 2.7.2 do Anexo XIII prevê que a 

Contratada deverá manter uma pessoa responsável,  

c) Também alega de ausência da planilha de composição de custos refere-se à 

remuneração do Responsável Operacional de Unidade, Supervisor e Encarregado, 

funções expressamente contempladas na alínea V do Anexo XIV do Edital, para os 

quais também se estabeleceu critério de discriminação segundo o seu grau de 

instrução e especialização conforme definido nos itens 1, 2, 3 e 4 do mesmo anexo, 

sendo comum, na prática, que profissionais com larga experiência em tais funções não 

reúnam os predicados de qualificação exigidos pelo edital. Impugna-se, portanto, a 

exigência relativa à qualificação educacional de tais colaboradores. 

1.8.3) Das Subcontratações em sede de Manutenção Predial 

a) Alega a necessidade de retificação do edital em relação à subcontratação de serviços 

que se constituem na obrigação principal do edital, bem como quanto ao vínculo 

empregatício das pessoas alocadas nas funções necessárias à execução do objeto 

contratual, se exclusivo com a Contratada ou se admite q vínculo destes seja com 

eventual subcontratada. 

1.8.4) Dos Acervos Técnicos Alínea 'd', Item 4.3 do Anexo II 

a) Alega quanto à ausência de previsão de exigência de acervo técnico da empresa 

justifica-se dada a amplitude do objeto da contratação, uma vez que o edital 

concentrou em mesmos lotes serviços de naturezas completamente distintas conforme 

supramencionado e já impugnado 

1.8.5) Das Discriminações Previstas no Edital 

a) Alega que a imposição de requisitos mínimos de estudo e qualificação para o 

desempenho de atividades que não demandam sequer a aplicação de qualquer tipo de 

conhecimento, ou melhor, atividades típicas de quem não possui qualquer grau de 

escolaridade ou capacitação técnica, atenta contra disposições constitucionais, já que 

impõe critério de discriminação onde não é devido.  

 

1.8.6) Os Serviços Estranhos à Manutenção Predial 

a) Diz que o edital merece reparo por não especificar se tais serviços poderão ser objeto 

de subcontratação já que não estariam inseridos no escopo principal da manutenção 

predial. E, caso haja a possibilidade de subcontratação, há que ser feita a ressalva em 

relação ao desvio de finalidade, já que a subcontratação e pagamento ad latere áo 

contrato sem a realização de concorrência pública para a contratação de serviços de 

alto valor, como é o caso de pavimentação e desentupimentos, acaba oferecendo 

margem para desvios de recursos, situação obviamente não desejada por nenhuma 

das partes contratantes. Portanto, ante ao vasto rol de quesitos que chamam a atenção 
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em relação à inadequação dos termos do edital para os fins visados com a , 

contratação, tem-se assim impugnados todos os itens até aqui versados. 

 

1.9) Da Participação em Consórcio 

a) Alega que a possibilidade de consórcio, afasta a vantajosidade que se espera alcançar em 

qualquer procedimento de contratação pública. 

b) Diz ainda que, mesmo com a possibilidade de consórcio, nem assim se está assegurando 

devidamente a ampla competitividade, já que o edital está obrigando às possíveis 

interessadas a formarem consórcios, como forma de driblar as indevidas restrições quanto 

aos critérios de participação postas pelo edital. 

1.10) DO REQUERIMENTO 

a)  a eliminação da restrição a ampla participação das empresas interessadas em concorrer 

no certame, pela separação em lotes de acordo com a natureza dos serviços a serem 

objeto de contratação, ou seja, para i) serviços de limpeza, jardinagem e copeiragem; ii) 

serviços de manutenção predial, e; iii) serviços de manutenção de ar condicionado e de 

purificadores;  

b) requer-se:  

 a retificação do edital para que seja excluído do ônus da contratada em arcar com os custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, por não se conformar com a lisura e boa-fé 

que razoavelmente se deve esperar nas relações negociais celebradas sob o pálio do 

Ordenamento Jurídico vigente;  

 a retificação do edital em relação à participação das empresas prestadoras de serviços de 

limpeza, jardinagem e copeiragem, para que sejam dispensadas, eis que não se lhes aplica, as 

exigências contidas no Item 4.2, alínea "a" e alínea "h" do Anexo II, assim como Item 4.3 do 

mesmo Anexo, já que desobrigadas à inscrição em Conselho de Classe.  

 A retificação do Item 16 do Anexo II, conformando-se as exigências da verificação in /oco ao 

objeto da prestação dos serviços, e aclarando-se acerca de quais os critérios técnicos e 

objetivos de julgamento bem como em relação à publicidade dos itens avaliados e do seu 

julgamento.  

 Seja retificado o edital para que seja afastada a obrigação da empresa prestadora dos serviços 

de jardinagem em prover a contratada com a matéria prima para a execução da atividade, 

excluindo-se a obrigação de fornecimento de terra, grama, flores perenes, calcário, adubos 

químicos e orgânicos, cupinicidas, h serviços integrados do Anexo XII; e fornecimento de terra 

vegetal, composto, adubo, húmus e fertilizantes e plantas e flores, conforme exigência 

constante do item 2.6.3. do Anexo XIII do Edital.  

 Impugnam-se os itens referentes à planilha de composição de custos, notadamente: i) pela falta 

de determinação de valores destinados às equipes permanentes e eventuais; ii) pela ausência 

de contemplação de valores para funções específicas exigidas pelo edital, tais como a de 

almoxarife, supervisor de unidade ; iii) pela ausência de determinação de valores específicos 

para a remuneração das atividades de manutenção preventiva e manutenção corretiva; iv) pela 

ausência de indicação do número mínimo de colaboradores exigidos para o cumprimento do 

contrato, e; v) pela ausência de previsão de custos com a remuneração de Responsável 

Operacional de Unidade, Supervisor e Encarregado. Impugna-se a ausência de exigência em 

relação à comprovação dos acervos técnicos em nome da empresa, bem como a ausência de 

exigência em relação ao registro dos acervos no órgão de classe competente.  

 Impugna-se a possibilidade de subcontratação do objeto principal do edital, ainda que se trate 

de serviços sob demanda, em razão da falta de especificação adequada quanto aos serviços 

que poderão ser subcontratados.  

 Impugna-se a permissão de subcontratação para o desempenho de serviços estranhos ao 

objeto do contrato, como por exemplo, manutenções em pavimentação e desentupimentos, em 

razão do alto valor de tais serviços, da inadequação do método de contratação (subcontratação) 

e da ausência de controle em relação aos preços que serão orçados/aprovados/pagos pela 

contratação e execução de tais serviços.  

 Impugnam-se as exigências de qualificação de escolaridade e experiência para o exercício de 

funções rudimentares, como por exemplo, limpeza e jardinagem, bem como as exigências de 
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qualificação e experiência para o desempenho dos cargos a que se referem os itens alínea V do 

Anexo XIV. 

 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 

não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

A contratação de Facilities é uma prática de mercado contemporâneo já solidificada, onde o 

desenvolvimento de soluções integradas é buscado como forma de reduzir redundâncias, aumentar a 

sinergia entre as equipes de trabalho, facilitar a gestão contratual e potencialização de ganhos de escala, 

possibilitando oportunidade na otimização dos processos e recursos. 

Segundo Moacyr E. A. da Graça, o gerenciamento de facilidades é uma atividade profissional que 

tem por finalidade o planejamento e a operação de processos eficientes, integrando edificações, 

equipamentos e serviços (meios) visando dar suporte às pessoas, alinhada às estratégias, para a efetiva 

consecução dos propósitos (fins) da organização. 

A contratação unificada visa a simplificação da gestão dos contratos otimizando o processo 

gerencial, a minimização de riscos de indisponibilidade dos ambientes, o aumento da segurança 

operacional, a eficiência e sinergia na prestação do serviço, o foco na governança e padronização dos 

serviços, os ganhos de escala, o mapeamento da estrutura de cada unidade, a satisfação dos clientes 

internos, a garantia do alcance dos resultados previstos com o estabelecimento de “Índice de medição de 

resultados” e uso racional dos recursos técnicos e materiais, além de manter o foco da Instituição voltado 

ainda mais para a busca da melhoria contínua em sua atividade finalística, destinando esforços em 

busca da profissionalização e ensino. 

Vale ressaltar que há outros órgãos que já adotam o modelo Facilities, com exemplo podemos citar 

a Caixa Econômica Federal, SABESP e SEBRAE.   

 

Vejamos o que o Acórdão 929/2017 Plenário , nos diz: 

“...Assegurado o atendimento aos princípios que regem as 
licitações e os contratos públicos, a contratação de serviços de 
conservação e manutenção de infraestrutura predial, com a 
inclusão de serviços variados, na modelagem conhecida como 
contratação de facilities, não configura, por si só, afronta à lei de 
licitações, quando previa e formalmente motivada, de modo a 
evidenciar, de forma clara e inequívoca, os benefícios potenciais 
advindos dessa modelagem, com destaque para a quantificação 
das vantagens econômicas e financeiras e dos ganhos advindos da 
economia de escala...” 

 

 

A contratação unificada visa a simplificação da gestão dos contratos otimizando o processo 

gerencial, a minimização de riscos de indisponibilidade dos ambientes, o aumento da segurança 

operacional, a eficiência e sinergia na prestação do serviço, o foco na governança e padronização dos 

serviços, os ganhos de escala, o mapeamento da estrutura de cada unidade, a satisfação dos clientes 

internos, a garantia do alcance dos resultados previstos com o estabelecimento de “Índice de medição de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A929%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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resultados” e uso racional dos recursos técnicos e materiais, além de manter o foco da Instituição voltado 

ainda mais para a busca da melhoria contínua em sua atividade finalística, destinando esforços em 

busca da profissionalização e ensino. 

O parcelamento do objeto deve visar principalmente o interesse da Administração.  

No cenário atual das Unidades do Sistema Fiep a prestação de serviços segregados traz prejuízo 

para o conjunto de funcionamento da unidade, uma vez que a resolução de problemas, com frequência, 

demanda a mobilização de mais de uma equipe de diferentes contratos, além de uma maior demora na 

execução do serviço, situação que é mais grave quando resulta em indisponibilidade da unidade. Gera, 

ainda, dúvidas na imputação de responsabilidade por danos causados às instalações devido à 

dificuldade de identificação do responsável. Sobretudo gera sobreposição de atividades administrativas 

sem visão global devido a gestão de inúmeros contratos.  

O modelo adotado não está desprivilegiando a ampla concorrência e frustrando a competitividade e 

a seleção da proposta mais vantajosa conforme relatado pela empresa Pontual Serviços Terceirizados 

Ltda. 

Esclarecemos que no dia 22/12/2017 às 09h00 foi realizada reunião pública a fim de conhecer o 

mercado, bem como verificar se os fornecedores atenderiam o escopo proposto, onde constatou-se que 

o modelo adotado é viável, sendo possível o atendimento dos segmentos através de uma única 

empresa. 

De toda forma a fim de aumentar ainda mais a competitividade e indo ao encontro da finalidade da 

licitação que é obtenção da melhor relação custo-benefício para atender às necessidades da Instituição, 

consideramos a possibilidade de subcontratação para os itens relacionados no Anexo XV, assim como a 

participação de empresas reunidas em consórcio, de acordo com o segmento de atuação, ou seja, 

limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial, manutenção de ar condicionado e manutenção 

de purificadores, conforme previsto no item 5 do preâmbulo do edital. 

 
 

1. Da natureza distinta dos serviços objeto da contratação 

2. Conforme já mencionado foi realizado no dia 22/12/2017 às 09h00, reunião pública a fim de 
conhecer o mercado, bem como verificar se os fornecedores atenderiam o escopo proposto, 
onde constatou-se que o modelo adotado é viável, sendo possível o atendimento dos 
segmentos através de uma única empresa para cada lote. Ainda está previsto a possibilidade 
de consorcio. 

3. Da ilegalidade da limitação imposta pelo item 2.4.17 

De acordo com o item 15 do Anexo II, foi disponibilizado às licitantes a realização de visitas 
técnicas nas unidades, com o objetivo de proporcionar subsídios e conhecimento necessários 
para a formulação da proposta, refletindo com exatidão a sua plena execução. 
De toda forma conforme item 14 do Anexo II, será admitida repactuação contratual com a 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada. Será observado para a base salarial: o acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo 
de trabalho ou equivalente e para os insumos e serviços sob demanda: o INPC acumulado e 
proporcional à data de assinatura do contrato. 

4. Da inscrição perante Conselho de classe 

Vale ressaltar que o objeto dessa contratação é a empresa para prestação de serviços de 
Facilities, que visa a contratação integrada de serviços de limpeza, jardinagem, copeiragem, 

manutenção predial, manutenção de ar condicionado e purificadores. Dessa forma haverá um 
único fornecedor para atendimento desses segmentos. 
Logo, como exige-se conforme previsto no item 4.3, alínea “a”, profissionais responsáveis 
técnicos perante os conselhos de classe, Engenharia civil, engenharia elétrica e/ou civil, 
Engenharia mecânica e Engenharia Agronômica, se faz necessário também o registro da 
pessoa jurídica no Conselho de classe.  
Já para as proponentes em formato de consórcio, entendemos que se faz necessário apenas 
esclarecimento, conforme abaixo: 
Para as proponentes em formato de consórcio, será exigido o documento complementar de 
habilitação, solicitado no item 4.2, alínea “b”, somente para aquelas que possuírem os 
profissionais citados no item 4.3, alínea “a”.  

5. Dos atestados e da restrição à somatória de atestados 

A exigência de atestados para fins de qualificação técnica visa resguardar o Sistema Fiep de 
possíveis inexecuções contratuais e garantir assertividade no objeto da contratação. A 
exigência tem como finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e 
suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória. O 
edital prevê o somatório de realizações dos serviços quando forem distintas ou quando a 
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prestação do serviço ocorrer concomitantemente em filiais/unidades de um mesmo cliente, 
desde que o atestado seja emitido pela Sede. Entende-se que admitir a simples soma de 
atestados não se mostra o procedimento mais adequado para aferir a qualificação técnica das 
licitantes. Se uma empresa apresenta sucessivos contratos, ela demonstra ter expertise para 
executar somente os quantitativos referentes a cada contrato e não ao somatório de todos. Em 
outras palavras, a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão não capacita a 
empresa automaticamente para a execução de objetos maiores. Exceção quando os atestados 
se referem a serviços executados de forma concomitante, nesse caso é como se os serviços 
fossem referentes a uma única contratação. Enxerga-se, inclusive, nessa situação maiores 
exigências operacionais para gerenciar simultaneamente diversos contratos menores em locais 
diferentes do que gerenciar um único contrato maior.   

6. Dos documentos complementares técnicos dos profissionais indicados 
Em virtude da permanência da contratação integrada de serviços de limpeza, jardinagem, 

copeiragem, manutenção predial, manutenção de ar condicionado e purificadores, se faz 
necessária as exigências citadas no item 4.3.  

7. Da diligência à empresa classificada em primeiro lugar 

A diligência à empresa classificada em primeiro lugar será sucedida de julgamento com 
publicação no site do Sistema Fiep, assim como as demais das fases do processo, a fim de 
garantir a publicidade dos trâmites. 
Durante a visita técnica, a proponente arrematante deverá apresentar todos os itens descritos 

na lista conforme previsto no item 16 do Anexo II. Dessa forma está claro que somente será 
aprovada aquela que comprovar e evidenciar os itens da lista. 

8. Da confusão de conceitos de insumo e matéria-prima 
Conforme consta no item 1.2 do Anexo XII, trata-se de serviço de jardinagem e manutenção de 
áreas verdes. Dessa forma itens como por exemplo terra, grama, flores perenes, calcário, 

adubos químicos e orgânicos, cupinicidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, formicida, entre 
outros são necessários à prestação do serviço de jardinagem e manutenção de áreas verdes. 
No item 2.6 do Anexo XIII estão relacionados os principais serviços de jardinagem e 
manutenção de áreas verdes sugeridos para atingir a eficiência na prestação do serviço. 
Entende-se que para manter uma área verde saudável são necessários cuidados periódicos tais 
como a troca da grama, a adubação, o controle fitossanitário com aplicação de defensivos, 
aplicação de fertilizantes adequados ao desenvolvimento das plantas e flores, substituição das 
flores conforme a mudança das estações, entre outros. 
A fim de agilidade optou-se pela prestação do serviço juntamente com o fornecimento dos itens 
acima, da mesma forma como é feito com o serviço de limpeza o qual também é fornecido os 
materiais de limpeza.  
Ainda ressalta-se que conforme item 15 do Anexo II, foi disponibilizado às licitantes a realização 
de visitas técnicas nas unidades, com o objetivo de proporcionar subsídios e conhecimento 
necessários para a formulação da proposta, refletindo com exatidão a sua plena execução. 

9. Da contratação dos serviços de manutenção 
9.1 Da planilha de composição de custos 

No anexo XVII – modelo de proposta consta a formulação das propostas em separado. 
Serviços contínuos com composição de equipes de trabalho fixa devem ser informados na 
aba “Serviços contínuos” e Sob demanda, ou seja, aqueles de natureza eventual, devem 
ser informados na aba “Sob demanda” de acordo com o respectivo lote, sendo o custo por 
hora trabalhada. 
Na planilha de custos disponível, em excel, nos documentos complementares é possível o 
licitante preencher a mesma, de acordo com o tipo de serviço, o cargo e a classificação 
brasileira de ocupações (CBO). 

9.2 Do orçamento de custo de levantamento 

Conforme consta no edital item 2.9.3 do Anexo XIII, deverão ser realizados os serviços de 
manutenção predial preventiva e corretiva. 
Os postos de Engenheiro eletricista, Engenheiro mecânico, Engenheiro civil e Engenheiro 
agrônomo conforme previsto no item IV do Anexo XIV, devem fazer parte do escopo, porém 
não necessitam ter dedicação exclusiva ao contrato. Dessa forma cabe a licitante avaliar 
mediante todos os serviços descritos no item 2.6 e 2.9 do Anexo XIII a previsão de 
disponibilidade/periodicidade para utilização desses postos. 
Ressaltamos que na planilha de custos disponível, em excel, nos documentos 
complementares é possível o licitante preencher a mesma, de acordo com o tipo de 
serviço, o cargo e a classificação brasileira de ocupações (CBO). 
Quanto a função de proceder com o recebimento e com o controle quantitativo dos gêneros 
alimentícios a ser realizado pela Copeira, não entendemos ser desvio de função pois é uma 
atividade complementar à natureza do serviço. É evidente de acordo com o edital, item 
2.7.2 do Anexo XIII que essa não é a atividade principal da copeira e a realização dessa 
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atividade deverá ser executada de acordo com a necessidade.  
Esclarecemos que o edital compreende a contratação de empresa para prestação de 
serviços de Facilities, dessa forma a licitante é responsável pelo dimensionamento dos 

colaboradores, de acordo com todo o escopo dos serviços previstos. 
Com relação a qualificação educacional dos postos entendemos que está de acordo com 
as funções a serem desempenhadas. 

9.3 Das subcontratações em sede de manutenção predial  

Conforme artigo 28 do regulamento de licitações e contratos do Sistema Fiep, é possível a 
subcontratação de partes do objeto contratual, se admitido no instrumento convocatório e 
no respectivo contrato e desde que mantida sua responsabilidade perante o Contratante. 
Dessa forma entendemos que o edital está atendendo essa exigência.  
Quanto ao vínculo empregatício, conforme item 2 do Anexo I, é obrigação da Contratada 
manter vínculo empregatício com os seus colaboradores. É evidente que no caso de 

subcontratação os colaboradores não farão parte do quadro efetivo da Contratada, logo, 
não necessitam ter esse vínculo. Vale ressaltar que em qualquer hipótese de 
subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
subcontratadas.  
Havendo a subcontratação, os serviços devem seguir de comprovação de quitação com o 
respectivo fornecedor dos custos dessa contratação através de fornecimento de nota fiscal 
e comprovante dos serviços, conforme item 2.5 do Anexo I, dessa forma a empresa 
subcontratada não fará o faturamento do serviço diretamente ao Sistema Fiep e sim é a 
Contratada que faturará os serviços subcontratados ao Sistema Fiep. 
Com relação ao número mínimo de colaboradores exigidos para o cumprimento do contrato 
lembramos que o edital compreende a contratação de empresa para prestação de serviços 
de Facilities, dessa forma a licitante é responsável pelo dimensionamento dos 

colaboradores, de acordo com todo o escopo dos serviços previstos. Sendo assim, 
conforme item 15 do Anexo II, foi disponibilizado às licitantes a realização de visitas 
técnicas nas unidades, com o objetivo de proporcionar subsídios e conhecimento 
necessários para a formulação da proposta, refletindo com exatidão a sua plena execução. 

9.4 Dos acervos técnicos alínea “d”, item 4.3 do Anexo II 

Conforme item 4.2, alínea “b” do Anexo II está sendo solicitado atestado de capacidade 
técnica operacional referente à pessoa jurídica, conforme os tipos de serviços e 
quantitativos mínimos; o que nos permite comprovar que a empresa licitante tem 
capacidade suficiente para cumprir as obrigações contratuais.  
O regulamento de licitações e contratos do Sistema Fiep não prevê nenhuma cláusula com 
exigência de registro no Conselho de classe, de atestado técnico em nome da pessoa 
jurídica. Porém nos termos em que autoriza o artigo 30, I, da lei de licitações é 
indispensável a exigência que tanto a pessoa jurídica como o responsável técnico sejam 
registrados perante o Conselho de Classe. Logo, conforme item 4.3 do Anexo II foi 
solicitado atestado de capacidade técnica profissional devidamente chancelado pelo 
Conselho de classe, comprovando assim que os profissionais indicados e responsáveis 
técnicos executaram os serviços solicitados. Dessa forma como a atuação das pessoas 
jurídicas depende da presença de profissionais habilitados, os quais são indicados como 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, tem-se como razoável e pertinente que 
a exigência do registro dos atestados junto ao Conselho de classe se restrinja à 
qualificação técnico profissional.  Assim, os atestados referentes à qualificação técnico-
operacional, visam apenas demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto 
semelhante ao pretendido no edital, sendo dispensável o seu registro junto ao Conselho de 
classe. 

9.5 Das discriminações previstas no edital 

Entendemos que a qualificação educacional dos postos está de acordo com as funções a 
serem desempenhadas, não havendo nenhum tipo de discriminação. Para os serviços de 
limpeza e jardinagem exige-se no mínimo ensino fundamental completo, visando a própria 
segurança dos colaboradores no quesito de que os mesmos manusearão equipamentos e 
produtos saneantes domissanitários. 

9.6 Dos serviços estranhos à manutenção predial 

Entende-se por manutenção, as intervenções de pequeno porte ou dimensão, voltadas 
para a correção de pequenos danos, eliminação de interferências e controle na 
deterioração, sem alteração das características e funcionalidades originais dos itens.  
Os serviços relacionados no item 2.9 do Anexo XIII, estão relacionados com a finalidade do 
edital e deverão ser realizados conforme a necessidade de cada Unidade da Contratante, 

visando manter as mesmas em perfeitas condições de uso.             
10. Da participação em consórcio 
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Conforme já informado no julgamento da impugnação da empresa Ondrepsbr, a possibilidade 
de admitir a formação de consórcio é uma escolha do Sistema Fiep.   
Ainda segundo Acórdão 10264/2018 – TCU – 2ª Câmara: “em licitações de serviços diversos 
em contrato único (Facilities Full), a permissão de formação de consórcios e a possibilidade de 
subcontratação de serviços são meios que podem amenizar a restrição a concorrência 
decorrente da junção de inúmeros serviços em único objeto.” 
Ressalta-se novamente que no dia 22/12/2017 às 09h00 foi realizada reunião pública a fim de 
conhecer o mercado, bem como verificar se os fornecedores atenderiam o escopo proposto, 
onde constatou-se que o modelo adotado é viável, sendo possível o atendimento dos 
segmentos através de uma única empresa. 
Nesse sentido e visando a ampla competitividade e principalmente a busca da melhor oferta e 
da proposta vantajosa, consideramos a possibilidade de subcontratação para os itens 
relacionados no Anexo XV, assim como a participação de empresas reunidas em consórcio, de 
acordo com o segmento de atuação, ou seja, limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção 
predial, manutenção de ar condicionado e manutenção de purificadores, conforme previsto no 
item 5 do preâmbulo do edital. 

 
 

Por fim, conforme exposições acima, não percebemos estar criando obstáculos à ampla concorrência. 
O modelo de contratação adotado é viável, atendendo às exigências segundo o entendimento do TCU. 
 
 

Pelos motivos expostos, entendemos que não se procede os argumentos trazidos pelo impugnante, 

uma vez que, o Edital já havia sido Retificado e publicado antes do recebimento de tal impugnação. 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 30 de novembro de 2018. 

 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  

 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Comissão de Licitação 

 


