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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Em relação ao Anexo XVI – Planilha de relação e dados de unidade, não identificamos informações sobre as 

quantidades praticadas atualmente dos postos de jardinagem, seria possível o envio? 

RESPOSTA 01: 

Ressaltamos que as quantidades de postos utilizadas para atendimento das Unidades atualmente, poderá ser 

utilizada como consulta, não vinculando à quantificação de postos. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento dos colaboradores, sejam postos fixos ou volantes, 

em quantidade suficientes e devidamente qualificados para o cumprimento das demandas de todas as Unidades de 

forma eficiente e eficaz. É sua responsabilidade arcar com todos os custos necessários à completa execução do 

serviço, assim como o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta. 

O serviço de jardinagem atualmente é realizado através de equipe volante, tendo postos fixos apenas nas unidades 

abaixo: 

- Senai São José dos Pinhais: 1 Operador de máquina costal 

- Sesi/Senai Cic: 1 Operador de máquina costal e 1 jardineiro 

- Sesi/Senai Portão: 1 Operador de máquina costal 

- Sesi/Senai Boqueirão: 1 Operador de máquina costal e 1 jardineiro 

- Afonso Pena: 1 Operador de máquina costal 

- Sede: 1 Operador de máquina costal 

- Campus da Indústria: 3 Operador de máquina costal e 1 jardineiro. 

 

 

 

PERGUNTA 2:  

Em relação ao Item 6.8 – a) e b) gostaríamos de maiores esclarecimentos e se possível de maneira pratica. 

RESPOSTA 02: 

Informamos que, conforme edital, será efetuado calculo no momento oportuno para identificar se o preço 

apresentado é manifestamente inexequível ou não. Ainda conforme item 10.15.1 do Anexo II, identificada 

inexequibilidade e dada a oportunidade de defesa, uma vez comprovada a exequibilidade, será solicitada a garantia 

adicional. 

 

 

 

 

Curitiba, 19 de março de 2019. 
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