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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: Sobre o Anexo II – Condições do Certame, item 4. Requisitos complementares para 
habilitação - Apresentar documento que traga descritivo técnico detalhado do item cotado e/ou link da 
internet indicando o descritivo detalhado, e/ou demais documentos necessários ao entendimento do 
produto cotado. Esses documentos serão enviados somente após aprovação da proposta? 
 
RESPOSTA 01: Sim, deverão ser encaminhados pelas empresas arrematantes, via Correios ou 
Emissário, após a finalização da fase de lances. 
 
 
PERGUNTA 02: Os documentos solicitados obrigatórios - Declaração da proponente, conforme 
modelo do ANEXO III, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa ou com carimbo contendo o 
CNPJ, assinada pelo representante legal ou por constituído por instrumento de mandato para tal 
função; b) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
contemplando atividades econômicas relacionadas ao objeto da licitação; c) Certidão Negativa 
Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 
administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 
2 de outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende 
também as contribuições previdenciárias. d) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja 
inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar também o ICMS; e) Certidão Negativa 
Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; f) Para 
empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 
Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 5.4 “d” e “e”; g) 
Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); h) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; i) 
Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na 
Cidade sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da 
data de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; j) Registro Comercial, no caso de 
empresa individual; k) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato 
social terem sofrido alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos 
documentos sejam consolidados; l) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; m) No caso de empresa estrangeira, a participação 
é permitida desde que apresente autorização oficial de Processo nº. 12866/2018 EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 353/2018 FGM CPL 6 / 22 seu funcionamento no Brasil, dada e passada 
pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. n) Declaração subscrita 
pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa “não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos”, conforme modelo constante 
do ANEXO V; o) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 
Deverão ser enviados após aprovação da proposta? 
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RESPOSTA 02: Sim, deverão ser entregues pela empresa arrematante, juntamente com a Proposta 
Comercial reajustada. Vide resposta 01. 
 
PERGUNTA 03: Item 16. Amostras ou POC (Prova de Conceito). É necessário estar enviando os 
produtos como amostra para unidade técnica? Caso sim, será reavaliado o valor do frete para esses 
produtos de amostra. 
 
RESPOSTA 03: Caso sejam solicitadas amostras, esta será realizada pelo Pregoeiro e os custos de 
envio deverá ser arcado pelo fornecedor. 

 
PERGUNTA 04: Sobre o anexo III é necessário estar encaminhando este edital devidamente 
assinado conforme modelo de declaração junto com a proposta ou após a mesma ser aprovada? 
 
RESPOSTA 04: Este Anexo deverá ser encaminhado juntamente aos documentos de Habilitação e à 
Proposta Comercial, pelas proponentes arrematantes, após finalizada a fase da lances. 
 

 
 

Curitiba, 21 de maio de 2018. 
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