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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:  

Entendemos que a LICITANTE deverá indicar, para cada requisito relacionado na ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, o 
documento em que consta a evidência de comprovação de atendimento, incluindo o número da página. 
Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA 01:. 

Conforme descrito em edital e seus anexos, a licitante deverá apresentar marca, modelo e datasheet do item do 
Anexo I, bem como demais informações que se fazem necessário a cada fase (Proposta Comercial e Habilitação). 
 
 
PERGUNTA 02:  

Entendemos que a LICITANTE deverá indicar na sua proposta, todas as informações necessárias para a 
identificação dos produtos propostos, incluindo Marca, modelo e Part Numbers. 
Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA 02:. 

Conforme “Anexo II – Condições do Certame”,  que a licitante deverá apresentar marca, modelo e datasheet do item 
do Anexo I. 
 
 
PERGUNTA 03:  

De acordo com o EDITAL, item 6.21, é solicitado que “A proponente declarada vencedora deverá confirmar a 
proposta de preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de 
segunda-feira a sexta-feira), após o encerramento deste Pregão, mediante a apresentação da proposta definitiva de 
preços, acompanhada da planilha com o novo valor global e os novos valores para cada um dos itens, deduzidos 
dos mesmos o desconto ofertado na fase de lances verbais do pregão....”  
Entendemos que nesse momento, a proponente declarada vencedora deve entregar todos os documentos exigidos 
pelo Edital, juntamente com a proposta escrita, assinada e com os preços recompostos, juntamente com manuais, 
datasheets, catálogos, diagramas, desenhos e quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento integral 
de todos os itens do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO e caso a proponente vencedora não o faça de 
maneira satisfatória, estará sujeita a desclassificação conforme ITEM 4.7 da PROPOSTA DE PREÇOS.  
Estamos corretos em nosso entendimento? 
RESPOSTA 03:. 

Conforme disposto em edital ao informar que nesse momento deverá ser enviado apenas a proposta contendo os 
preços atualizados, bem como as planilhas complementares. 
 
 
PERGUNTA 04:  

De acordo com o EDITAL, item 6.21, é solicitado que “A proponente declarada vencedora deverá confirmar a 
proposta de preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de 
segunda-feira a sexta-feira), após o encerramento deste Pregão, mediante a apresentação da proposta definitiva de 
preços, acompanhada da planilha com o novo valor global e os novos valores para cada um dos itens, deduzidos 
dos mesmos o desconto ofertado na fase de lances verbais do pregão....”. De que forma a proponente vencedora 
deverá comprovar o atendimento integral ao ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO? Caso a proponente 
vencedora não comprove o atendimento integral ao ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, sua proposta será 
desclassificada? 
RESPOSTA 04:. 

A comprovação se dará através dos datasheets exigidos na proposta comercial e também através de consultas 
técnicas aos fabricantes dos equipamentos, que poderá ser realizada a qualquer momento pela equipe técnica do 
Sistema Fiep. 
 

Curitiba, 15 de março de 2019. 
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