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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:  

“...gostaria de verificar se poderia me ajudar ou me indicar o melhor caminho para conseguir as informações: 
1) Sacos de lixo: No edital solicita sacos de lixo, consta a quantidade mensal, porém em algumas unidades não tem 

as cores ou litragem necessárias:  

  Ampere 

 Capanema 

 Curitiba – Unidade Construção Civil 

 Dois Vizinhos 

 Londrina – Unidade Sesi 

 Londrina – Unidade Senai 

 Unidades de Maringá 

 Medianeira 

 Ortigueira 

 Pato Branco – Litragem dos sacos de lixo 

 Pinhais 

 Santo Antonio da Platina 

 São José dos Pinhais – Unidade Teatro 

 São José dos Pinhais – Senai 

 São Mateus do Sul – Litragem dos Sacos de Lixo 

 Umuarama - Litragem dos Sacos de Lixo 
  
  
2) Garrafas de café: Não consta a litragem das garrafas de café que devemos fornecer, existe uma padronização. 
3) Tratamento de Piso: No BID consta a necessidade de Piso em algumas unidades, porém estamos encontrando 

uma variação da frequência (Semestral ou anual), sabe me informar se há uma padronização do tratamento. E se 
existir uma lista com unidades e metros² necessários para tratamento de piso, ajudaria para confirmar as 
informações que estamos encontrando.  

RESPOSTA 01:  

1) 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, 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. 

2) Conforme item 1.4 e 2.3 do Anexo XII, todos os insumos e equipamentos necessários aos serviços de 
copeiragem serão fornecidos pela CONTRATANTE, com exceção do rádio comunicador ou telefone e relógio de 
ponto eletrônico que deverá ser fornecido pela CONTRATADA. Entende-se por insumos e equipamentos de 
copeiragem café, filtro de café, chá, açúcar, adoçante, copo descartável, garrafa térmica, bule, chaleira, máquina 
de café, entre outros. 

3) Consta no Anexo XVI, a planilha com informações e dados das unidades. 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 02:  

Serviço de Jardinagem 

A FIEP fornecerá a CONTRATADA “linha de vida móvel ou fixa” para execução dos cortes de talude quando 
necessário? 
RESPOSTA 02:  

Conforme Anexo XII, cabe a CONTRATADA disponibilizar materiais/insumos, equipamentos, ferramentas e EPI’s 
necessários para a perfeita execução dos serviços. 
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PERGUNTA 03:  

A Documentação exigida abaixo será apresentada pela Licitante na data da abertura (12/12/18) ou apenas no caso da 
condição de CONTRATADA (empresa vencedora)? 
“...4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 
d) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente ao(s) atestado(s) 
de capacidade técnica profissional apresentado(s), que indique que o referido profissional executou ou 

acompanhou os serviços com as características especificadas no atestado de capacidade técnica. 
e) Comprovação de vínculo empregatício (CLT), contrato de prestação de serviços ou Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica contendo(os) profissional(is) responsável(is) técnico(s) que apresentou(ram) Atestado de Capacidade 
Técnica. No caso do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) ser(em) sócio(s) da proponente, o vínculo será aferido 
mediante o Contrato Social. 
f) A documentação indicada nos itens 4.3 “a” a “f”, só será válida se os profissionais ali indicados possuam atribuição 

legal para execução do objeto do edital, conforme Lei Federal n.º 5.194/66 e Resoluções CONFEA/CAU 
correspondentes...” 
RESPOSTA 03:  

Deverão ser apresentados no dia da licitação todos os documentos de habilitação constantes nos itens: 
- Item 4 do preâmbulo do edital 
- Item 5 do preâmbulo do edital, para proponentes que participarem em formato de consórcio 
- Item 4 do Anexo II 
 
 
 

 
 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2018. 
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