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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

 

Tendo em vista a classificação das proponentes: 

 

1ª classificada: POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A, IN HAUS 

INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA e TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS 

LTDA (consórcio) com os seguintes valores:  

 

LOTE 01: R$ 13.866.572,92 

LOTE 02: R$ 14.712.492,34 

LOTE 03: R$ 13.548.998,81 

LOTE 04: R$ 8.722.618,09 

 

2ª classificada LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA com os seguintes valores: 

 

LOTE 01: R$ 14.226.779,22 

LOTE 02: R$ 14.798.717,46 

LOTE 03: R$ 13.651.501,41 

LOTE 04: R$ 8.877.184,28 

 

com base no item 6.1 do Anexo II do Edital, convoca-se a proponente 1ª classificada: 

POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A, IN HAUS INDUSTRIAL E 

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA e TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA (consórcio), 

para no prazo de 02 dias úteis (contados à partir da publicação deste, findando em 03/05/2019 

às 18h), apresentar as seguintes documentações: 

 

“6.1 Após a realização das fases de habilitação e classificação da proposta comercial, será 

convocado o primeiro colocado, e assim, sucessivamente, se necessário, mediante Comunicado 

publicado no site do Sistema Fiep, para apresentação dos seguintes documentos, dentro do prazo 

de 02 (dois) dias úteis:  

a) Planilha devidamente salva em CD, DVD ou pen drive, especificando a mão de obra dos serviços 

contínuos indicando a quantidade de postos, cargo e jornada de trabalho para cada Unidade;  

b) Planilha devidamente salva em CD, DVD ou pen drive, com a relação e quantidade, de acordo com a 

unidade de medida dos materiais/produtos, equipamentos, EPI’s e uniformes para cada Unidade, 

considerando o detalhamento do ANEXO XII – MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI’S – 
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SERVIÇOS CONTÍNUOS;  

c) Declaração se comprometendo que a destinação final dos resíduos de jardinagem será de forma 

correta conforme Legislação vigente;  

d) Declaração se comprometendo que os serviços de controle de pragas ocorrerão conforme prevê a 

Legislação vigente;  

e) Cópia da convenção coletiva da categoria fornecida pelo Sindicato laboral e/ou patronal;  

f) Desdobramento de todos os custos através da Planilha de Composição de custos, conforme ANEXO 

XVIII, separadamente para cada posto e município diferente acompanhada de memória de cálculo e nota 

explicativa de todos os itens, assim como a produtividade adotada; e  

g) Declaração informando qual a forma de tributação adotada no exercício vigente (lucro presumido, lucro 

real ou optante pelo simples nacional), devidamente assinada pelo representante legal e contador 

responsável.” 

 

 
 

Curitiba, 30 de abril de 2019. 
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