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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

“...precisamos das informações de todas as unidades quanto a: 

Quantidade e capacidade de caixas d água 

Havendo cisterna, informa qual a necessidade de NR35 para espaço confinado e utilização de marcara multigases 

Para refrigeração, informar quais equipamentos e capacidade instalados em cada unidade. 

Informar também quais as NRs necessárias seja ela a NR10 ou a 35 por unidade que necessitar, pois em algumas 

visitas notou-se que a unidade utilizar por exemplo limpeza de vidros acima de 2 metros sem NR35 na equipe atual  

RESPOSTA 01:  

Consta no Anexo XVI, a planilha com as informações das caixas d’água/cisternas, equipamentos de ar condicionado e 
purificadores/bebedouros de cada unidade. 
Ainda 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. 
No Anexo XIV, constam os postos que deverão possuir NR de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. 
Porém ressalta-se que cabe a CONTRATADA fornecer e cumprir os serviços de acordo com padrões legais exigidos 
pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e Legislações Ambientais; assim como cabe a CONTRATANTE, 
o acompanhamento e fiscalização. 
 

 

 

PERGUNTA 02:  

Segue novo questionamento sobre quantitativos das unidades. 

No edital lemos: 

1.1 Tabela1 

Fornecimento de todos os produtos/materiais de limpeza, inclusive sacos de lixo, equipamentos/ferramentas....... 

Para um melhor esclarecimento entende-se no item “produtos/materriais” os descartáveis como sabonete líquido e 

papel toalha, higiênico, copos e similares não estão contemplados correto? 

Sacos de lixo, precisamos saber qual o consumo de todas unidades, tipos (tamanho e cores). Não tendo esta 

informação precisaríamos da população diária por unidade.  

RESPOSTA 02:  

Conforme Anexo XII todos os insumos necessários ao serviço de copeiragem e os materiais de higiene (papel toalha, 
papel higiênico, sabonete líquido, álcool em gel) serão fornecidos pela CONTRATANTE, não fazendo parte do escopo 
deste Contrato. Entende-se por insumos de copeiragem café, filtro de café, chá, açúcar, adoçante, copo descartável, 
entre outros. 
Com relação aos sacos de lixo os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, tanto nos serviços contínuos 
quanto nos serviços sob demanda. Consta no Anexo XVI, a planilha com as informações do quantitativo e tipos de 
saco de lixo, assim como a quantidade de funcionários, fluxos de alunos e quantidade de visitantes por dia de cada 
unidade. 
Ainda 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. 
 

 

 

PERGUNTA 03:  

1) Neste processo licitatório não detectamos para os serviços contínuos os postos de Servente com gratificação para 

serviços de copa.  

Perguntamos: Deveremos cotar separadamente os postos de limpeza e copa neste processo? 

2) Neste processo licitatório não detectamos os postos de Encarregadas no Termo de Referencia e nem local devido 

na proposta para lançar estes custos. 

Perguntamos: As planilhas individuais e os valores para os postos de Encarregada deverão ser inseridos em qual dos 

serviços contínuos (ex: limpeza, Jardinagem, Manutenção e/ou Copeira). 



 

 

 
 

ESCLARECIMENTO V 
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 774/2018 

 

 

 

 

2 / 2 

  

RESPOSTA 03:  

1) Deverão ser considerados os postos para atendimento de todos os serviços previstos no Anexo XIII. Conforme 
item 2.7.1 do Anexo XIII poderá ser considerado a cumulação de função de limpeza e copa, conforme prevê a 
Convenção coletiva. 
Cabe a licitante o dimensionamento dos colaboradores, em quantidade suficientes e devidamente qualificados 
para o cumprimento das demandas de todas as Unidades de forma eficiente e eficaz. 

2) Conforme Anexo XIV, a CONTRATADA obrigatoriamente deverá disponibilizar com dedicação exclusiva ao 
contrato os postos de Responsável Operacional de Unidade, Encarregada(o) e/ou Líder, Supervisor(a) e equipe 

operacional.  
O edital prevê, conforme Anexo I, a contratação de empresa para a prestação de serviços de Facilities, para 
atender as unidades do Sistema Fiep. O escopo dos serviços compreende a contratação integrada dos 

segmentos de Limpeza, Jardinagem, Copeiragem, Manutenção predial, Manutenção de ar condicionado e 
purificadores, dessa forma o valor do contrato compreenderá o custo total desses serviços. 
Todos os custos deverão ser desdobrados através da Planilha de Composição de custos conforme ANEXO XVIII, 
separadamente para cada posto e município diferente acompanhada de memória de cálculo de todos os 
itens, assim como a produtividade adotada. 

Como o posto em questão atenderá todos os segmentos previstos no edital e estamos solicitando memória de 
cálculo de todos os itens, sugerimos que o valor seja diluído entre os segmentos (limpeza, jardinagem e 
manutenção de áreas verdes, copeiragem, e manutenção predial (elétrica, hidrossanitário, predial, ar 
condicionado e purificadores) para cada Unidade. 
Porém caberá a licitante designar a alocação dos custos do posto de Encarregada.  

 
 
 

 

 

Curitiba, 27 de novembro de 2018. 
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