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Protocolo: 11534/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, PARA 

ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO 

Abertura: 20 12 2018 

 

 

Impugnante: POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO E 

SERVIÇOS S.A no dia 07 de dezembro de 2018 às 10h57min em meio físico, e também encaminhou por 

meio eletrônico (e-mail) o mesmo documento no dia 07 de dezembro de 2018 às 15h45min. 

 

2.  

DAS RAZÕES 

A impugnante alega: 

 

1) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS - FALTA DE 

CLAREZA DO EDITAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE 

1.1) Alega que há incongruência do Edital e confusão das exigências quanto à documentação (itens 4 do edital e 

4 do Anexo II, item 6 e 2 do Anexo II), diz que o edital deve ser suspenso, para fins de revisão do seu ato 

convocatório no sentido de que todos os documentos exigíveis para fins de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

COMERCIAL fiquem relacionados na mesma parte do Edital, de modo a facilitar o entendimento pelos 

licitantes sobre quais documentos devem ser apresentados, preservando-se assim o princípio da 

competitividade.; 

 

2) DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APRESENTAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — 

RESTRICÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME — ITEM 4.2 ALÍNEAS D, E, F, G E H DO 

EDITAL 

2.1) Alega que é ilegal estabelecer no edital de licitação que aceitará apenas as certidões negativas, no item 4.2 

alíneas d, e, f, g e 1110, para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, requerendo seja 

alterado o instrumento convocatório para o fim de possibilitar que também aceitas certidões positivas com 

efeito de negativas; 

 

3) CRITÉRIO SUBJETIVO DE JULGAMENTO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 

E DA ISONOMIA — ITEM 9.5 DO EDITAL 

3.1) Diante do caráter subjetivo da previsão contida no item 9.5 do Edital, requer seja revista sua redação para 

que seja afastada qualquer subjetividade no julgamento das propostas de preços por parte da FIEP; 

 

4) ITEM 4.4 DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

QUANTO AO BALANCETE/2018 — OFENSA AO ART. 12,111, A DO REGULAMENTO 

4.1) Alega que a exigência do Edital quanto a apresentação de Balancete detalhado, do SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2018 (abril, maio e junho) ou Balancete Acumulado em nível sintético que demonstre a 

composição dos saldos, até o MÊS DE JUNHO DE 2018, não encontra previsão no Regulamento de 

Licitações e Contratos da SENAI/SESI, portanto é restritiva e carente de respaldo legal, já que já sendo 

exigida apresentação de Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do exercício de 2017 

devidamente registrado; 

4.2) Diante disso, impugna-se o item 4.4, "c" do Anexo II do Edital, por absoluta falta de amparo no Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI 

 

5) OMISSÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS NO CERTAME 

5.1) Alega que, mesmo o edital permitindo consorcio, o mesmo se torna omisso em diversos aspectos para fins 

de regulamentar como se dará a participação em Consórcio, principalmente no que atine as condições de 

liderança; 

5.2) Alega que o Edital não indica as condições de liderança do Consórcio o que prejudica diretamente a 
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participação dos interessados, os quais não sabem o papel da líder no Consórcio e perante à entidade 

licitante 

5.3) Outro ponto que merece destaque diz respeito a dúvida sobre a impossibilidade ou não do Consórcio 

Contratado realizar alterações societárias (fusão, cisão, incorporação). 

5.4) Diz que, não é possível saber se será admitida a substituição, a retirada, a exclusão ou a inclusão de 

consorciadas após a assinatura do Contrato, e se será admitida alterações na empresa Contratada (fusão, 

cisão ou incorporação), desde com anuência prévia do ente contratante, ainda, se será admitida a 

subcontratação parcial do objeto.  

5.5) Alega ainda que o edital é omisso quanto às diversas informações indispensáveis a formulação das 

propostas pelos eventuais proponentes reunidos em consórcio. Impõe-se, assim, a correção do instrumento 

convocatório para inclusão das informações essenciais à participação de empresas reunidas em consórcios 

na prestação do objeto licitado, adequando-se o Edital às exigências do art. 33 da Lei de Licitações. 

 

6) CONTRADIÇÃO— PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

6.1) Alega contradições nos itens existentes no Edital quanto a questão de consórcio, não sendo possível saber 

se o atestado de visita deve ser apresentado pela empresa líder ou por cada uma das empresas integrantes 

do Consórcio. Deste modo, requer seja suspenso o certame para que retificada as cláusulas editalícias, 

ficando claro de que forma deve ser apresentado o atestado de vistoria. 

 

7) ANEXO XIII — PROCESSO DE ATENDIMENTO - SERVIÇOS CONTÍNUOS 

7.1) Alega que o Anexo II - PROCESSO DE ATENDIMENTO — SERVIÇOS CONTÍNUOS do Edital, não é claro 

ao dispor sobre a operacionalização dos serviços contínuos, ou seja, não traz informações essenciais para 

que o licitante possa formular sua proposta.  

7.2) O Edital não tem critérios detalhados sobre os insumos de jardinagem tipo plantas de época, quem irá 

fornecer estes insumos?  

 

8) DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA — ANEXO XV DO EDITAL— CONTROLE DE PRAGAS 

8.1) Diz que o Instrumento Convocatório não estabelece qual será a forma de desconto para todos os serviços 

eventuais, se o desconto será linear ou conforme estratégia operacional da licitante ou se entidade licitante 

aceitará qualquer forma de desconto. 

8.2) Diante do exposto, deve ser retificado o Edital no sentido de especificar a demanda de tais serviços 

especializados (quantidades e prazos de execução), para que o licitante possa calcular tal custa e 

apresentar uma proposta de preço condizente com o objeto licitado. 

 

9) ANEXOS XVI E XVII — PROPOSTA DE PRECOS E PLANILHA DE RELACÃO E DADOS DAS 

UNIDADES 

9.1) Alega que o ANEXO XVI — PLANILHA DE RELAÇÃO E DADOS DE UNIDADES apresenta vícios que 

dificultam a elaboração da proposta de preços pelo licitantes, como por exemplo, nas unidades de Castro, 

Casa da Industria de Ponta Grossa, Casa da Industria de Cascavel e Centro Automotivo de Maringá, 

informam que não há prestação de serviços em áreas verdes/jardinagem, porém nestas unidades 

constatou-se através da vistoria que existe a necessidade desses serviços, porém na planilha os campos 

estão bloqueados. Lançamento de valores de copa nas unidades de Capitão Leônidas Marques e Toledo, 

porém no Edital está descrito prestação de serviços de copa com 20 e 44 garrafas respectivamente, 

Acrescente-se ainda que, a Unidade Parque Tecnológico de Pato Branco que está desativada na planilha 

(termo de vistoria anexo 03), portanto não é possível o lançamento de valores para este local, já que o 

licitante não conseguiu realizar a vistoria e levantar os custos para realizar os serviços de facilites na 

unidade.  

9.2) As incongruências e os erros do Edital prejudicam diretamente a formulação da proposta pelas licitantes, até 

porque o ao item 6.7 do Edital que será desclassificada a proposta de valor "0"; 

9.3) Diante disso, o Edital deve ser adequado para que o licitante possa elaborar sua proposta de preços 

condizente com o serviço que será efetivamente prestado.  

 

 
10) DO PEDIDO  

Diante do exposto, requer-se a SUSPENSÃO imediata do processo de licitação Concorrência Pública n° 

774/2018, e, após o devido processo legal, em razão da impugnação formulada nesta peça, seja retificado 

o Edital de Licitação, com a republicação do mesmo, com renovação do prazo para apresentação das 

propostas, expurgado de todos os vícios insanáveis e ilegalidades demonstradas na presente peça 

impugnatória, os quais afrontam diretamente os princípios que resguardam o procedimento licitatório, 

conforme demonstrado na presente peça impugnatória. 
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3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

Conforme a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais dos 

Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. Nesse contexto 

tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), 

disponíveis no site http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/. 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos Princípios da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade, da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem 

seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

1) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS - FALTA DE 

CLAREZA DO EDITAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE 

Entendemos que não há o que dizer sobre ilegalidade quanto ao formato que foram dispostos os 

documentos, uma vez que consta no edital quais os documentos necessários para habilitação e onde os 

mesmos estão organizados. Esclarecemos que cada edital possui anexos, justamente para que as 

informações complementares fiquem reunidas levando em consideração cada objeto de licitação. 

No entanto, conforme item 5 do Anexo II é possível a cada licitante solicitar esclarecimentos conforme os 

prazos previstos; 

 

2) DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APRESENTAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — 

RESTRICÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME — ITEM 4.2 ALÍNEAS D, E, F, G E H DO 

EDITAL 

Nesse sentido entendemos que cabe esclarecimento de que poderá ser apresentada a certidão positiva 

com efeito de negativa, pois ambas têm os mesmos efeitos conforme estabelece, o artigo 206 do Código 

Tributário Nacional. 

 

3) CRITÉRIO SUBJETIVO DE JULGAMENTO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 

E DA ISONOMIA — ITEM 9.5 DO EDITAL 

Entendemos que o critério de julgamento não é subjetivo, uma vez que, está clara a informação no item 6 

do Anexo II, que como se dará o julgamento das participantes. 

 

4) ITEM 4.4 DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

QUANTO AO BALANCETE/2018 — OFENSA AO ART. 12,111, A DO REGULAMENTO 

Entendemos que se faz necessário a apresentação de balancete conforme solicitado no edital a fim de 

identificar se a empresa possui contabilidade regular no ano vigente. Ressaltamos ainda que outro fator que 

corrobora a solicitação de tal documento é o porte desse escopo de contratação. 

 

5) OMISSÕES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS NO CERTAME 

a) Item 6 do edital – não esclarece se a proposta de preços deve ser apresentada pela empresa 

líder 

Conforme Anexo XX, Cláusula sexta, parágrafo quarto as promitentes consorciadas comprometem-se 

por este instrumento a participar conjuntamente, por intermédio da Empresa líder, na apresentação de 

propostas, nas negociações delas decorrentes, no Contrato e na execução do seu objeto. Dessa 

forma, esclarecemos que a proposta de preço deverá ser apresentada pela empresa líder. 

b) Anexo VI – Minuta do instrumento contratual – não há na minuta contratual qualquer tratativa 

sobre a participação das empresas em consórcio 

Realmente a minuta do contrato não faz menção de consórcio, porém entendemos que o Anexo XX – 

Termo de compromisso de constituição de consórcio já constitui o documento formal do consórcio e 

que o mesmo fará parte integrante da formalização da contratação, uma vez que conforme item 5.6 do 

preambulo do edital, quando da assinatura do contrato, o Termo de Constituição de Consórcio deverá 

ser apresentado por instrumento público. 

c) Anexo X – Modelo de carta fiança – não esclarece se deve ser apresentada pela empresa líder 

Conforme item 10.13 do Anexo II, a garantia contratual, quando se tratar de consórcio, poderá ser 

apresentada integralmente pela EMPRESA líder do consórcio, ou por cada uma das EMPRESAS 

integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação no consórcio. 

d) Ausência de condições de liderança fixadas no edital 

Conforme Anexo XX, Cláusula quarta, a liderança do Consórcio caberá à Empresa líder, a qual terá a 

incumbência de exercer a representação legal e técnica do Consórcio junto ao SISTEMA FIEP, e cujo 

representante será credenciado, técnica e legalmente para participar de todas as reuniões em que 

http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/
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serão tratados assuntos e onde serão tomadas decisões de interesse comum das consorciadas, 

relacionadas com o objeto do Contrato de Prestação de Serviços.  

Ainda conforme cláusula sexta, a Empresa líder exercerá a liderança do Consórcio, conforme definido 

na Cláusula Quarta, ficando estabelecido, porém a participação das empresas, em todas e quaisquer 

decisões de interesse comum do Consórcio, sendo a administração do Consórcio e seu objetivo 

desenvolvidos em conjunto pelas consorciadas e as deliberações serão tomadas de comum acordo de 

seus participantes. 

e) Ausência de previsão legal sobre alteração das consorciadas (fusão, cisão e incorporação) 

Entende-se pela não permissão sobre alteração das consorciadas, uma vez que havendo qualquer 

alteração, a consorciada deixará de manter as condições de habilitação exigidas na licitação durante 

toda a execução do contrato. Pois, tal regramento é voltado para preservar o objetivo da fase de 

habilitação no certame, qual seja: garantir minimamente a satisfação do interesse público mediante 

contratação de sujeito que, além de idôneo, apresenta as condições mínimas necessárias para 

executar o encargo. 

f) Quais são as condições de liderança? 

De acordo com os esclarecimentos acima e conforme Anexo XX, Cláusula quarta, a liderança do 

Consórcio caberá à Empresa líder, a qual terá a incumbência de exercer a representação legal e 

técnica do Consórcio junto ao SISTEMA FIEP, e cujo representante será credenciado, técnica e 

legalmente para participar de todas as reuniões em que serão tratados assuntos e onde serão tomadas 

decisões de interesse comum das consorciadas, relacionadas com o objeto do Contrato de Prestação 

de Serviços.  

Ainda conforme cláusula sexta, a Empresa líder exercerá a liderança do Consórcio, conforme definido 

na Cláusula Sexta, ficando estabelecido, porém a participação das empresas, em todas e quaisquer 

decisões de interesse comum do Consórcio, sendo a administração do Consórcio e seu objetivo 

desenvolvidos em conjunto pelas consorciadas e as deliberações serão tomadas de comum acordo de 

seus participantes. 

g) Quais os documentos devem ser firmados exclusivamente pela empresa líder? Em alguns dos 

documentos há necessidade de anuência das consorciadas? É possível a fusão, cisão e 

incorporação das consorciadas? Será admitida alterações na empresa Contratada (fusão, cisão 

ou incorporação)? 

Entendemos que cada empresa participante do consórcio deverá apresentar os documentos previstos 

no item 4 do Edital de forma individual, inclusive os constantes no Anexo II, com exceção da alínea “c” 

do item 4 do Anexo II - atestado de visita técnica e/ou Atestado de conhecimento dos serviços – que 

poderão ser apresentados pela empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas 

integrantes deste e item 10.13 do Anexo II - garantia contratual, que poderá ser apresentada 

integralmente pela empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com 

os valores proporcionais à sua participação no consórcio. 

Conforme Cláusula Sexta do Anexo XX, a Empresa líder exercerá a liderança do Consórcio, conforme 

definido na Cláusula Quarta, ficando estabelecido, porém a participação das empresas, em todas e 

quaisquer decisões de interesse comum do Consórcio, sendo a administração do Consórcio e seu 

objetivo desenvolvidos em conjunto pelas consorciadas e as deliberações serão tomadas de comum 

acordo de seus participantes. 

Quanto a questão de (fusão, cisão ou incorporação), a mesma foi respondida no item anterior, letra “e”. 

 

6) CONTRADIÇÃO— PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

Conforme previsto na alínea “c” do item 4 do Anexo II: Quando se tratar de consórcio, o atestado de visita 

técnica e/ou Atestado de conhecimento dos serviços poderão ser apresentados pela empresa líder do 

consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste. 

. 
7) ANEXO XIII — PROCESSO DE ATENDIMENTO - SERVIÇOS CONTÍNUOS 

Consta no Anexo XVI, a planilha com algumas informações de cada Unidade. Ainda assim conforme item 15 

do Anexo II, a visita técnica nas unidades é necessária, a fim de proporcionar subsídio e conhecimento 

necessário para a formulação da proposta, portanto deverá ter como Representante um profissional com 

expertise para dimensionamento de equipamentos, produtos, atividades, quadro de profissionais, etc. 

Dessa forma esclarecemos que foi possibilitado a cada licitante a realização de visita técnica para que os 

mesmos pudessem ter conhecimento das condições locais pertinentes à execução do serviço em cada 

Unidade. 

a) O edital não tem horário da limpeza, jardinagem e manutenção de cada Unidade; 

Quanto ao horário de execução dos serviços, conforme item 2 do Anexo XIII, esclarecemos que 

deverão ser executados no mínimo dentro dos horários de funcionamento das Unidades, atendendo às 

convenções coletivas de trabalho de cada categoria. Ressaltamos que consta no anexo XVI quais os 

horários de funcionamento de cada Unidade. 
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b) O edital não tem especificação sobre os serviços acima de 2m de altura, nem informações 

sobre o fornecimento de plataforma e/ou andaimes; 

O edital não detalha se a poda acima de 2m de altura faz parte do escopo. Se sim, quem será 

responsável pelo fornecimento de plataforma se for necessário para execução do serviço; 

Serviço em altura:  

 Serviço de limpeza em altura, conforme previsto no Anexo XV serão contratados como 

serviços sob demanda, caso não seja possível a utilização de extensor até 6 metros de 

altura, sendo o fornecimento de todos os produtos/materiais de limpeza, inclusive sacos de 

lixo, equipamentos/ferramentas necessários e adequados à execução do serviço sob 

responsabilidade da Contratada. 

 Serviço de jardinagem, não há previsão no edital para execução desses serviços em altura, 

logo não faz parte do escopo. 

 Serviço de manutenção: Conforme previsto no item 2.9 do Anexo XIII, os serviços de 

manutenção requerem o desempenho das atividades em altura. Dessa forma de acordo com 

o Anexo XIV todos os colaboradores deverão ter curso de NR 35 para desempenhar 

atividades em altura.  

c) O edital não tem detalhamento sobre a coleta seletiva com sacos de lixo coloridos; 

Quanto a coleta seletiva, a mesma deverá ser realizada de acordo com a separação já realizada por 

cada unidade. Conforme item 2.5 do Anexo XIII o lixo deverá ser acondicionado em sacos plásticos de 

cem litros e removidos para o local indicado pela Contratante. Com relação aos sacos de lixo os 

mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com as cores já utilizadas por cada 

Unidade, tanto nos serviços contínuos quanto nos serviços sob demanda. 

d) O edital não especifica sobre a central de resíduos, se a Contratada será responsável pelo 

controle de resíduos gerados com a pesagem, venda e separação de algum material; 

Quanto ao tratamento de resíduos, conforme previsto no edital item 2.5 do Anexo XIII, cabe a 

Contratada quanto ao lixo reciclável o acondicionamento em sacos plásticos de cem litros e remoção 

para o local indicado pela Contratante.  

De acordo com o item 2.6.5 do Anexo XIII, os resíduos de jardinagem de grande volume, tais como 

poda e corte de árvores, atendendo as normas ambientais, deverão ser destinados ao Aterro com 

licença ambiental que permita seu recebimento. Já os resíduos oriundos de corte de grama, varrição, 

etc., deverão ser destinados conforme prevê a legislação vigente. A CONTRATADA em comum acordo 

com a CONTRATANTE, poderá proceder com a compostagem desses resíduos, a fim de produzir 

compostos orgânicos para ser aplicados em vasos e áreas verdes. A remoção e transporte desses 

resíduos é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a destinação final desses resíduos ser 

comprovada através da emissão do certificado de destinação final dos resíduos.  

e) O edital não informa se os materiais para manutenção de ar condicionado serão fornecidos pela 

contratante; 

Conforme item 1.3 do Anexo XII, os materiais de manutenção predial serão fornecidos pela 

Contratante, salvo os itens de manutenção de bebedouros e purificadores que deverão ser fornecidos 

pela Contratada.  

f) O edital não informa sobre a periodicidade das trocas de lâmpadas acima de 6m, que 

necessitam de plataforma para execução dos serviços; 

Conforme item 2 do Anexo XII, os equipamentos necessários à execução dos serviços serão 

fornecidos pela Contratada. Ainda, conforme item 2.9.4 do Anexo XIII, os serviços de manutenção 

elétrica deverão ser realizados conforme solicitação e/ou periodicamente atendendo aos prazos 

acordados no Plano de Manutenção, a fim de manter o bom funcionamento da iluminação e das 

instalações elétricas zelando pela confiabilidade dos sistemas elétricos e de iluminação. A 

CONTRATADA deverá seguir o conceito de “Sala acessa”, ou seja, a iluminação deverá estar em 

perfeito funcionamento, o que envolve toda estrutura elétrica, o mesmo se aplica para tomadas. 

g) O edital não informa quais unidades possuem piscina, a metragem, e que frequência será 

realizada a análise da água; 

Conforme item 2.5 do Anexo XIII, descrevem-se as frequências e relação dos principais serviços de 

limpeza sugeridas como modelo para a apresentação da proposta. Outras frequências e serviços 

podem ser indicadas pelas licitantes quando estas entenderem serem mais eficientes e necessários. 

Essas frequências não limitam a ocorrência em apenas uma vez durante o período. Ressalta-se 

novamente, conforme item 15 do Anexo II, a necessidade de visita técnica nas unidades, a fim de 

proporcionar subsídio e conhecimento necessário para a formulação da proposta, portanto deverá ter 

como Representante um profissional com expertise para dimensionamento de equipamentos, produtos, 

atividades, quadro de profissionais, etc. 

Dessa forma esclarecemos que foi possibilitado a cada licitante a realização de visita técnica para que 

os mesmos pudessem ter conhecimento das condições locais pertinentes à execução do serviço em 

cada Unidade. 
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h) O edital não informa se devemos considerar a limpeza das luminárias acima de 2m de altura; 

Conforme item 2.9.4 do Anexo XIII deverão ser consideradas a limpeza interna e externa dos diversos 

tipos de luminárias. Dessa forma deverá ocorrer o serviço em altura. Ressaltamos ainda que conforme 

previsto no item 2.9 do Anexo XIII, os serviços de manutenção requerem o desempenho das atividades 

em altura. Dessa forma de acordo com o Anexo XIV todos os colaboradores deverão ter curso de NR 

35 para desempenhar atividades em altura.  

i) No anexo XIV item 1, informa sobre o Responsável Operacional de Unidade, esse funcionário é 

responsável pelo Lote ou pela unidade; 

Conforme previsto no item 1 do Anexo XIV, descreve-se as Unidades que no mínimo deverão ter o 

posto de Responsável Operacional de Unidade lotado dentro da mesma, assim como as unidades que 

o mesmo deverá prestar atendimento. Dessa forma, não haverá um único colaborador responsável 

pelo Lote e sim vários colaboradores lotados em determinadas unidades, porém responsáveis por 

prestar atendimento em mais de uma unidade conforme tabela abaixo:  

 

 
 

j) O edital não tem critérios detalhados sobre os insumos de jardinagem tipo plantas de época, 

quem irá fornecer estes insumos; 

Conforme item 1.2 do Anexo XII os insumos necessários ao funcionamento dos equipamentos, como 

por exemplo gasolina, fio de nylon, etc., e os insumos necessários à execução dos serviços de 

jardinagem e manutenção de áreas verdes, tais como terra, grama, flores perenes, calcário, adubos 

químicos e orgânicos, cupinicidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, formicida, entre outros, serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

Conforme item 10.4 do Anexo II, deverão ser consideradas no mínimo 3 opções de flores e 

plantas/perenes. 

 

8) DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA — ANEXO XV DO EDITAL— CONTROLE DE PRAGAS 

Ressaltamos que conforme Anexo VI – cláusula décima sexta, a(s) empresa(s) subcontratada(s), em 

momento prévio a execução da parcela do objeto, deve(m) apresentar os mesmos documentos previstos 

para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, regularidade trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto 

às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), estas deverão ser pertinentes à 

sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua exigência quando a 

parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e baixo 

risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela do objeto deste contrato, 

deve submeter o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação técnica a ser 

apresentada. Dessa forma não se corre o risco de contratar uma empresa sem qualificação técnica. 

Conforme Anexo XV, os serviços sob demanda somente serão executados após emissão de Ordem de 

serviço/Chamado específico para o referido serviço, sendo que a CONTRATANTE se compromete a 
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agendar o serviço junto à CONTRATADA com antecedência mínima de 2 dias para os serviços descritos 

nas tabelas 1 e 3 dias para os serviços descritos na tabela 2.  

Ressaltamos que os quantitativos estimados para cada lote, encontram-se no Anexo XVII. 

 

9) ANEXOS XVI E XVII — PROPOSTA DE PRECOS E PLANILHA DE RELACÃO E DADOS DAS 

UNIDADES 

Somente deverão ser considerados os serviços copeiragem e jardinagem/manutenção de áreas verdes para 

as unidades em que estão desbloqueados os campos da planilha do Anexo XVII. 

 
 

Pelos motivos expostos, entendemos que não se procede os argumentos trazidos pelo impugnante. 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das razões, eis 

que tempestivas, e no mérito as julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas neste 

julgamento de impugnação; 

 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 
 

 

Curitiba, 12 de dezembro de 2018. 

 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  

 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

 


