
 
 
QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS: 
 

� 5.1 Como é feito para contemplar os insumos referente ao serviço de jardinagem (flores, 
terra, adubo, herbicidas, vasos, etc)? Podemos ter uma LPU (Lista de preço único)? 
Quais os itens/serviços são considerados na proposta? Poda de árvore é considerado 
serviço extra? Toda a tratativa junto à prefeitura pode ser feita pela empresa contratada? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Poderá ser apresentado pelo proponente uma LPU com os itens para 
jardinagem, mas de forma que estes itens sejam padronizados pela FIEP PR. Sobre poda de 
árvore, deverá ser considerado serviço extra para Unidades de pequeno porte que não tenha ao 
menos uma dupla para execução destes serviços. Para Unidades que possuam mais de 01 
Jardineiro, pode ser uma premissa que deve estar incluso no custo este serviço. Já a tratativa 
com a Prefeitura é de responsabilidade da Contratante. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sugerimos que itens como: terra preta, herbicidas, flores, vasos, 
adubos, etc..., sejam cobrados por ocorrência, devendo na ocasião da necessidade ser 
formatado  proposta e apresentado o custo para aprovação. Os itens normalmente considerados 
em proposta são; Corte de grama, poda de arbustos, poda de árvores de pequeno porte, recorte 
de canteiros, irrigação de plantas e flores, recolhimento do mato cortado, direcionamento dos 
resíduos para locais designados pela contratante, afim de ser dado destino correto. Poda de 
árvores de grande porte (acima de 3 metros de altura), deverá será considerado serviço extra e 
deverá ser formatado proposta e apresentado custo por ocorrência para aprovação. As tratativas 
junto a órgãos como prefeitura, meio ambiente, enfim, deverá ser feito pela contratante. 
 
 

� 5.2 O combustível utilizado nos equipamentos, sacos de lixo, considerando a coleta 
seletiva são usualmente considerados na proposta sendo disponibilizado pela 
Contratada? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim. Normalmente são fornecidos pela contratada, desde que para 
os sacos de lixo, a FIEP informe a estimativa de consumo. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. Quanto a sacos de lixo, entendemos ser interessante 
recebermos o histórico de consumo dos últimos doze meses. Quanto ao combustível utilizado 
pelos equipamentos, tem que ser dimensionado pela CONTRATADA. Exigir também o TANQUE 
ANTI EXPLOSÃO. 
 
 

� 5.3 A destinação dos resíduos de jardinagem e resíduos de manutenção é feita pela 
empresa Contratada, sendo incluso todos os equipamentos necessários (caçamba, 
caminhão, etc)? Quais os equipamentos/itens que estão contemplados no preço 
mensal? Se for considerado extra, como se dá a precificação? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Normalmente, a destinação final é de responsabilidade da 
Contratante, e excluso custos sobre estes serviços no contrato, até devido a flutuação sobre a 
demanda mês a mês. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Entendemos que a destinação não poderá ser. Quanto a 
equipamentos, caçambas, containers, será mais barato, contratar empresa especializada nestes 
serviços, evitando uma bitributação sem necessidade. 
 
 

� 5.4 Como se dá o atendimento de jardinagem quanto ao Engenheiro agrônomo? 
Permanece fixo nas unidades? Caso seja volante, em média quantas horas deve ser 
considerada para garantir a execução do serviço? Como ocorre a precificação nesse 
caso? É por visita, por hora? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: A visita de um Engenheiro Agrônomo ocorre conforme característica 
e necessidade de cada Jardim de cada cliente. O padrão é uma visita semestral em Unidades 



que possuem grandes extensções de jardim. Normalmente não é solicitado para pequenas 
Unidades. Limitando-se as Unidades, poderá ser solicitado na licitação, a visita semestral em 
Unidades específicas que demandem esta visita.  
 
- EMPRESA 02 Resposta: Entendemos que não será necessário ficar fixo (será preciso avaliar 
a metragem da área). O engenheiro Agrônomo deve ser exigido (CREA). Tem que estar no custo 
da PLANILHA. CUSTO ABERTO DO ENGENHEIRO. Este profissional poderá ser sub-
contratado. Será efetuado cronograma de visitas, cuja periodicidade poderá ser quinzenal, 
mensal e bimestral (de acordo com o tamanho e necessidade de cada área), com apresentação 
de relatórios à contratante. 
 
 

� 5.5 Serviço de paisagismo, controle de pragas é considerado serviço extra? Como é 
precificado? Por m², por hora trabalhada ou LPU? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Serviços de paisagismo e controle de pragas é orçado pontualmente 
(Spot) conforme características de cada Unidade. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Entendemos que sim. O ideal é apresentar o preço por 
ocorrência/necessidade. 
 
 

� 5.6 Serviço de desinsetização e desratização é considerado serviço extra? Como se dá 
a precificação? Esse é um serviço prestado por funcionários da empresa ou necessita 
de subcontratação? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Conforme legislação vigente, o controle de pragas urbanos deve ser 
realizado de forma mensal onde é emitido o certificado mensal da atividade realizada. Este custo 
normalmente é valor fechado e somente realizado por empresas específicas para esta atividade. 
Quando solicitado a ser incluso em contratos de facilities, estes serviços acabam sendo 
subcontratados (quarteirizados). 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. Entendemos que o ideal é apresentar o preço por 
ocorrência/necessidade. Sugerimos que tais serviços sejam objetos de outra licitação, pois, há 
empresas bem especificas para tais atividades, que trarão um custo/benefício (pela maior 
concorrência), interessante para a CONTRATADA. 
 
 

� 5.7 Será necessário disponibilizar um espaço para implantação de área de convivência 
dos funcionários ou pequena oficina de manutenção? Qual a metragem mínima 
necessária? Locais onde terá equipe volante é necessário ter esse espaço? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Para Unidades que se tenha equipe fixa de manutenção, apenas 
uma sala pequena (+ - 20m²) com uma bancada já poderá auxiliar para que o Colaborador 
execute as atividades de manutenção. Para as Unidades que se tenha apenas equipe volante, 
ideal seria ter este espaço. Caso contrário, deverá ser avaliado pontualmente as atividades a 
serem executadas assim como prazo para a conclusão da mesma. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Entendemos ser necessário espaço para guarda de 
materiais/equipamentos, o qual possa ser utilizado também como escritório para reuniões da 
contratante. 
 
 

� 5.8 Hoje possuímos as unidades abaixo onde demandará serviço de Facilities. A 
empresa consegue atender todas elas sendo um lote único? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim. Apenas para implantação, que recomendo que seja feita com 
datas intercaladas entre as Unidades, onde a empresa vencedora poderá apresentar o seu 
cronograma de implantação em todas as Unidades. 
 



- EMPRESA 02 Resposta: Sim, poderemos atender a todas as unidades, mas, entendemos que 
a divisão por lotes, é mais segura para ambas as partes. 
 
 

� 5.9 Sendo a licitação por lotes, ou seja, unidades distribuídas por regionais como se dará 
o atendimento? Haverá uma base operacional fixa em umas das unidades que fará o 
acompanhamento de todas as unidades da sua regional e encarregada lotada nas 
demais unidades para acompanhamento dos serviços diários? Os Supervisores serão 
volantes? Haverá um Supervisor por regional? Um Supervisor consegue atender de 
maneira eficiente quantas unidades? Em média qual a periodicidade de visita do 
Supervisor?  

 
- EMPRESA 01 Resposta: Nosso projeto prevê 04 Supervisores, sendo alocados nas bases de 
Foz do Iguaçu, Londrina, e 02 em Curitiba. Além destes, ainda estamos prevendo o Gerente do 
Contrato e um Assist. Adm, que darão apoio aos Supervisores, e ainda atendimento aos 
Usuários. Desta forma, um Supervisor conseguirá atender cerca de 20 Unidades, possibilitando 
a visita mensal em cada Unidade. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Havendo a necessidade, teremos supervisor volante/geral para cada 
regional. Normalmente, atendemos com encarregadas fixas para cada área, entretanto, após 
avaliação e havendo necessidade poderemos colocar supervisor fixo também. A colocação de 
supervisor fixo ou volante, dependerá muito do tamanho da unidade/regional. O cronograma com 
a periodicidade das visitas do supervisor será feito baseando-se no tamanho e complexidade da 
área, podendo ser, semanal, quinzenal ou até mesmo mensal. 
 
 

� 5.10 Para serviços eventuais, ou seja, serviços para atendimento de eventos como 
ocorrerá o atendimento? É considerado na proposta como extra sendo estipulado valor 
por hora? Ou valor por posto? Há diferenciação no preço do final de semana/feriado/após 
às 23h?  

 
- EMPRESA 01 Resposta: deverá ser enviado as proponentes, um histórico de atendimentos 
emergências, de forma que possa ser apresentado na licitação, um valor homem hora para cada 
tipo de função que irá ser previsto para estes atendimentos eventuais ou emergenciais. O valor 
varia conforme dia e horário de atendimento (20% como adicional noturno, 50% para sábados e 
100% para domingos e feriados). 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Proposta para SERVIÇO EXTRA (por hora trabalhada), em dias 
normais, e 50% e/ou 100% conforme legislação. 
 
 

� 5.11 Tratamento/impermeabilização de piso, lavagem de carpete, cadeiras, persianas, 
limpeza de vidros em altura, fachadas, toldos, limpeza de coifas, etc são serviços que 
costumeiramente são considerados como extra? Como se dá a precificação? Por m², por 
hora trabalhada, etc? Podemos fazer uma LPU?  

 
- EMPRESA 01 Resposta: Pode ser feito LPU para todos os serviços supracitados, onde boa 
parte destes serviços são orçados através de M². 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. Entendemos que o custo deva ser apresentado por 
ocorrência/necessidade, após levantamento técnico para avaliação. 
 
 

� 5.12 Considerando a contratação do “Serviço de facilities”, como a empresa contratada 
definirá na proposta a composição da equipe de trabalho? Por m²? Considerando o fluxo 
de pessoas?  

 
- EMPRESA 01 Resposta: É calculado a frequência das atividades a serem realizadas, seja 
diariamente, semanalmente, quinzenalmente, etc, versus quantidade de usuários da Unidade e 
metragem quadrada a ser atendida, para que tenhamos um total de horas mês necessários para 



execução de todo o escopo.Com este total, é dividido pela carga horária mensal (176 horas 
trabalhadas). 
 
- EMPRESA 02 Resposta: O ideal e por posto de trabalho, conforme em 2015. O custo por 
metro quadrado, pode gerar uma dificuldade enorme de avaliação, podendo comprometer a 
satisfação dos serviços. Esclarecemos que o ideal para a formatação da proposta seria o 
agendamento de visita técnica para as áreas onde forem previstos a necessidade de mais de 02 
(dois) colaboradores. 
 
 

� 5.13 Como as empresas procuram promover a motivação e controle de faltas dos 
funcionários para que não haja impacto na prestação do serviço para o Contratante? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: A empresa possui uma Campanha de Incentivo a todos os 
colaboradores, onde o mesmo é avaliado em vários quesitos. Com isto, ele recebe prêmios que 
variam de 30 a 200 pontos, e ele troca estes pontos por itens em um site eletrônico. Estes itens 
são compostos por vários artigos (Eletrodomésticos, Vales-Alimentação, Jantares, etc.). 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Procuramos focar na valorização do nosso colaborador, 
disponibilizando treinamentos, assistência médica, assistência odontológica, Fornecimento de 
materiais escolares para filhos, Vale farmácia, convênio com óticas, empréstimo consignado sob 
avaliação para atendimento emergencial e demais itens de convenção coletiva de trabalho. 
Utilizamos programa de biometria para presença 
 
 

� 5.14 Como é avaliada a satisfação da Contratante quanto a execução dos serviços e 
com qual periodicidade? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Além da visita minimamente mensal do Gerente Regional de 
Operações ao Interlocutor Principal do Contrato, a empresa desenvolve uma pesquisa eletrônica 
com os Tomadores dos Serviços de cada Unidade, de forma que possamos suprir qualquer 
eventualidade que ocorra. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Temos dois tipos de avaliação, uma feita pelo supervisor (mensal) e 
outra feita pelo gestor do contrato (bimestral), sendo os dados condensados para formatação de 
relatórios, os quais serão apresentados a contratante. 
 
 

� 5.15 Possuem sistema para controle operacional e emissão de relatórios gerenciais? 
 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim! 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. 
 
 

� 5.16 Como é feito para contemplar os materiais/insumos necessários ao serviço de 
manutenção? Podemos ter uma LPU? Há itens que são considerados na proposta, 
inclusos dentro do custo mensal? Fazendo a LPU como se dá a precificação? Por m²? 
Há uma listagem padrão e estoque mínimo a ser mantido? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: O materiais e insumos necessários para manutenção poderão ser 
fornecidos através da LPU. Na proposta, normalmente só é considerado ferramentas. A 
precificação da LPU se dá por Unidade. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Entendemos que o ideal é fazer a composição dos custos por 
ocorrência/necessidade, após avaliação. O que poderemos manter nas áreas é a caixa master 
de ferramentas. 
 
 



� 5.17 Considerando equipe volante para atendimento dos serviços de manutenção e 
jardinagem como se dá a execução do serviço? Terá uma base operacional em alguma 
cidade? Como ocorrerá com serviços emergenciais? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Se a FIEP enviar um histórico de chamados emergências, a empresa 
poderá analisar a possibilidade de manter uma ou mais equipes de atendimento exclusivas para 
a FIEP de forma setorizada (Norte do PR e outra na Capital). O custo desta equipe será cobrado 
via homem hora, onde este custo h/h é diferenciado do valor homem hora da equipe fixa. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Após a avaliação técnica poderemos determinar se haverá 
necessidade de se manter equipe fixa, ou equipe volante, vai depender muito do tamanho de 
cada área. 
 
 

� 5.18 Serviços de manutenção/limpeza de caixa d’agua / cisterna, desentupimento de 
fossa, controle de vazamento de água, limpeza de piscina, limpeza/manutenção de 
quadra poliesportiva/ginásio de esporte são considerados serviços extra? Como se dá a 
precificação? É realizado por profissionais da empresa ou subcontratação? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Os Serviços de limpeza de caixa d´agua, devido ser necessário um 
Certificado, é realizado por empresa especializada. Já os demais serviços poderão ser atendidos 
pela empresa, onde poderão ser atendidos através de serviços extras. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. A cada ocorrência será efetuado levantamento técnico para 
composição e apresentação do custo. Alguns serviços serão executados por funcionários 
próprios e alguns serviços serão sub-contratados. 
 
 

� 5.19 A empresa contratada tem profissionais especializados dentro do quadro de 
funcionários para realizar laudo de qualidade do ar (ar condicionado)? Realiza laudo de 
potabilidade da água na cisterna/caixa d’agua e ponto de saída de água consumível? E 
quanto a termografia/termovisão? E manutenção de purificador e bebedouro? Como se 
dá a precificação? É considerado serviço extra? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: Os serviços de Termografia poderão ser realizados diretamente pela 
empresa, através de serviço extra. Poderá ser cobrado valor fechado para a visita e execução 
da Termografia, e o valor do KM conforme a distância a ser percorrida, considerando Curitiba 
como Local de Partida. Para os demais serviços, deve ser realizado com empresa especializada.  
 
- EMPRESA 02 Resposta: Não. A cada ocorrência será efetuado levantamento técnico para 
composição e apresentação do custo. Teremos a necessidade de subcontratação de parceiros 
para alguns tipos de serviços. São serviços muito diferentes da atividade de ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO, que exigem normas especificas (ex. ar condicionado), potabilidade de agua 
etc. Tais serviços serão considerados extras. 
 
 

� 5.20 Quais os tipos de manutenções são considerados no escopo de trabalho da 
empresa de Facilities?  

 
- EMPRESA 02 Resposta: Aquelas que não demandem de ação de profissional de engenharia, 
Alta tensão, alterações de projetos, plantas, enfim.  
Basicamente são serviços de pequenos reparos, nas áreas: elétrica (baixa tensão), hidráulica e 
predial 
 
 

� 5.21 Manutenções de portões eletrônicos, exaustor, torre de resfriamento, extintor de 
incêndio, coifas; são itens usualmente executados por empresas de Facilities? Como se 
dá a precificação? É considerado serviço extra?  

 
- EMPRESA 01 Resposta: Serviços de Manutenção: Elétrica (Baixa Tensão, e Alta tensão 
quando Equipe residente atender NR 10), refrigeração, civil e hidráulica). Exaustor, torre de 



resfriamento e coisas poderá ser dado primeiro atendimento. Manutenção de sistema de 
automação, extintor de incêndio deverão ser realizados por empresas especializadas. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Normalmente não. Poderemos atender por ocorrência buscando 
parceiros. Serão considerados serviços extras e o custo será formatado e apresentado após 
avaliação técnica. 
 
 

� 5.22 A empresa consegue atender serviços de portaria e recepção? 
 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim. 
 
 
5.23 Possuem sistema de gestão para controle de manutenções: preventiva, corretiva? Nesse 
sistema permite acompanhamento da Contratante quanto ao andamento das ordens de 
serviços?  
 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim. Possuímos o Sistema Prisma. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Sim e o contratante poderá ter acesso para acompanhamento. 
 
 

� 5.24 Qual o prazo de implantação após assinatura do contrato? 
 
- EMPRESA 01 Resposta: Prazo ideal de 50 dias, e prazo mínimo de 30 dias. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Em situação emergencial poderemos implantar em 30 dias, mas, 
consideramos que por serem vários locais, o ideal seria cronograma de implantação entre 45 a 
60 dias para estarem implantadas todas as unidades. 
 
 

� 5.25 Qual o procedimento da Contratada quanto a atualização tecnológica dos 
equipamentos e sistemas? 

 
- EMPRESA 01 Resposta: A empresa participa de diversos eventos nacionais e internacionais, 
buscando sempre inovação para implantar em seus clientes. Uma das inovações trazidas, são 
os Robôs Corta relvas que fazem poda de grandes áreas substituindo o homem. Além desta 
exemplo, a empresa iniciou a implantação do Sistema mobile para os serviços de manutenção e 
limpeza, onde se evidencia em tempo real as atividades que estão sendo executadas, ou foram 
concluídas. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Estamos em constante busca por melhorias, quer visitando 
eventos/congresssos específicos ou na busca de parceiros que possam agregar valores a 
qualidade dos serviços que prestamos. 
 
 

� 5.26 Quanto ao serviço de copeira está sendo considerado algum tipo de equipamento?  
 
- EMPRESA 01 Resposta: Não. Somente mão de obra. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Não. Serão utilizados os disponíveis pela contratante. 
 
 

� 5.27 Serviço eventual de garçom pode ser considerado dentro do escopo de copeira? 
 
- EMPRESA 01 Resposta: Sim. 
 
- EMPRESA 02 Resposta: Não. 


