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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:  

No anexo XVII proposta, lote 01, encontramos a segunda divergência: 

Os itens 13 e 16 possuem o mesmo valor hora, observe que são funções são diferente! 

 

13 
Oficial de manutenção predial – 

Segunda à sexta-feira 
Hora 1440 R$ 19,24   R$ 27.705,10  

 R$                   
-    

 R$                         -
    

14 
Oficial de manutenção predial – 

Sábado 
Hora 576 R$ 41,87   R$ 24.119,22  

 R$                   
-    

 R$                         -
    

15 
Oficial de manutenção predial – 

Domingo e feriado 
Hora 432 R$ 51,49   R$ 22.245,18  

 R$                   
-    

 R$                         -
    

16 
Auxiliar de manutenção predial – 

Segunda à sexta-feira 
Hora 1152 R$ 19,24   R$ 22.164,08  

 R$                   
-    

 R$                         -
    

Pergunta: Não houve um equívoco, visto que as funções e salários são diferentes? 

 

RESPOSTA 01:  

Os valores foram baseados em proposta de mercado. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Com relação aos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, item 1.3.2 – “Os materiais/itens e peças de uso 

necessários à execução dos serviços de manutenção de bebedouros em purificadores deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA.” 

Pergunta:  

1) Este item não está equivocado? Como conseguiremos prever um valor de manutenção/reposição de peças, 
sem conhecer a real situação dos equipamentos?  

2) Poderemos desconsiderar este item, ficando a cargo da CONTRATANTE o fornecimento dos materiais e 
peças para manutenção e a CONTRATADA fornece a mão de obra? 

 

RESPOSTA 02:  

O fornecimento dos materiais/itens e peças deverão ser fornecidos pela Contratada. Foi disponibilizado nos 

documentos complementares planilha de relação e dados de unidades onde consta a listagem dos bebedouros e 

purificadores. 

Sendo assim não há equivoco, bem como, deverá ser considerado o que está no Edital e seus anexos. 

 

 

Curitiba, 12 de março de 2019. 
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