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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:  Item 4.2 Letra “o”, o anexo XVI “tem ciência sobre leis anticorrupção, condições de trabalho e 

código de conduta do sistema FIEP” na verdade é o anexo XII? 

 
RESPOSTA 01: Procede, XII é o número correto do ANEXO. 

 
 
PERGUNTA 02:  - Item 13 Formalização da Contratação, 13.4 – Os contratos sociais para subcontratação de 
projetistas técnicos poderão ser encaminhados posteriormente a aprovação do edital? 
 
RESPOSTA 02: Conforme exigência contida no item 4.3 a) do ANEXO II do edital, a licitante deverá indicar os 

profissionais responsáveis técnicos, no mínimo Arquiteto, Engenheiro e profissional responsável pela elaboração dos 

desenhos técnicos (Projetista/ Arquiteto/ Técnico em edificações), devendo comprovar o vínculo com a empresa 

conforme item 4.3 e) do ANEXO II. A subcontratação será permitida de forma parcial pela empresa CONTRATDA e 

apenas de serviços que não constituem o escopo principal do objeto, conforme clausula décima sexta da minuta do 

contrato, ANEXO VII e itens 13.3, 13.4 e 13.5 do preâmbulo do edital. Sendo assim, não há que se falar em 

subcontratação antes da formalização do contrato. O que fica claro no edital, item 4.3 e) do ANEXO II, é que a 

comprovação de vínculo com o profissional pessoa física indicado poderá ser realizada via contrato de prestação de 

serviço. 

 

 
PERGUNTA 03: Anexo II no Item 4 C, o atestado de capacidade técnica deverá ser emitido apenas pelo órgão 

responsável pela atividade (CAU-SP), ou também algum outro documento elaborado pelo contratante do serviço? 

Se sim, existe um modelo padrão de documento?  

 
RESPOSTA 03: Dentro do item 4 temos dois tipos de atestados, os da empresa item 4.2 c) 1. e 2., que são 

atestados emitidos pelas empresas onde a licitante prestou os serviços, não havendo a necessidade de chancela 

no CAU, e o(s) do(s) profissional(is) item 4.3 c) 1. e 2., que são atestados emitidos pelas empresas onde o 
profissional prestou os serviços, devendo estar chancelado pelo CAU juntamente com a Certidão de Acervo 

Técnico. Não é o CAU que emite o atestado (emissão pela empresa em que prestou serviço), o CAU é órgão que 

chancela os serviços prestados pelo profissional. 

 
 
PERGUNTA 04: - Item 4.3 B. Não recebemos o anexo XIII, é o anexo XI? 
 
RESPOSTA 04: Procede, XI é o número correto do ANEXO. 
 
 
PERGUNTA 05: - Item 7 B ao G, Item 10 10.1 a, b e c, 10.2 a, 10.3 I, II, III, Item 10.4 a e b 
A relação de documentos descritas nestes itens, devem ser apresentadas após a contratação? 
 
RESPOSTA 05: Os documentos se refere ao ANEXO II, sendo que: o item 7 b) ao g) fazem parte dos procedimento 
de pagamento, logo, somente após a execução dos serviços; os itens 10.1 a) ao c), 10.2 a), 10.3 I., II., III., e item 
10.4 a) e b), fazem parte dos procedimentos da formalização da contratação, sendo assim, o item 10.1 a) ao c) só 
será exigido da empresa vencedora após notificação antes da assinatura do contrato, já os itens 10.2 a), 10.3 I., II., 
III., e item 10.4 a) e b), serão solicitados após a assinatura do contrato. 
 
 
PERGUNTA 06: - Item 3.2 C, quando solicitado registro comercial, é valido o documento da Junta Comercial da 
Trezento60 ou se aplica apenas para empresas individuais? 
 
RESPOSTA 06: O item 3.2 c) do preâmbulo do edital, aplica-se apenas à empresa individual. 
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PERGUNTA 07: - Item 4.4 b., foi solicitado o balanço patrimonial de 2018, porém ele ainda está em elaboração e 
geralmente fica pronto em abril do ano subsequente. Neste caso o balanço de 2017 é suficiente? 
 
RESPOSTA 07: Dentro do item 4.4 b) do ANEXO II do edital é solicitado balanço patrimonial e demonstração do 
resultado (DRE) do exercício de 2017 ou 2018 ..., logo, se for apresentado de 2017 será aceito, porém, conforme 
item 4.4 c) do ANEXO II quando apresentado o item 4.4 b) do ANEXO II do exercício de 2017, deverá a licitante 
apresentar o balancete, acumulado do ano de 2018, com data base de 30/09/2018 ou 31/12/2018, conforme 
exigência. 
 

 

PERGUNTA 08: 4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 
a) Declaração, apresentada conforme modelo constante do ANEXO XI de que os profissionais responsáveis 
técnicos, no mínimo Arquiteto, Engenheiro e profissional responsável pela elaboração dos desenhos técnicos 
(Projetista/ Arquiteto/ Técnico em edificações), perante o conselho de classe atuarão efetivamente na execução do 
objeto. Serão admitidas substituições do corpo técnico apenas por profissionais de experiência equivalente ou 
superior e responsáveis técnicos da proponente perante o Conselho de Classe de forma justificada e mediante 
prévia aprovação da Coordenação de Engenharia do SISTEMA FIEP; 
Ainda no edital, exige-se: 
c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissional(is) indicados e responsáveis 
técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe: 
1. Elaborou projeto de layout interno corporativo com no mínimo 4.150,00m² em um único contrato/projeto, sem 
somatório de áreas; 
2. Acompanhou a execução/fiscalização e gerenciamento de projeto corporativo em obra de no mínimo 4.150,00m² 
de um único contrato/projeto, sem somatório de áreas; 
Questionamento a): Entendemos que será necessário atestado de um único profissional entre os indicados que 
realizou tal serviço, já que projeto de layout interno é especialidade de arquiteto. Estamos corretos no nosso 
entendimento? 
 
Ainda com relação à questão acima, no ANEXO XI exige-se para preenchimento do quadro técnico: “Inserir dados 
do(s) profissional(is) a ser(em) indicado(s) no parágrafo primeiro da cláusula primeira da minuta do contrato”. 
Questionamento b): No Parágrafo primeiro da Clausula Primeira da Minuta de Contrato requer preenchimento do “ 
responsável técnico geral da CONTRATADA”. Assim reforçamos nosso entendimento de que todos os atestados 
deverão ser em nome da empresa proponente e do seu Responsável Técnico Geral. Perguntamos novamente, 
estamos corretos no nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 08: a) Sim, se um único profissional atender ambas as solicitações. b) Dentro do item 4 temos dois 

tipos de atestados, os da empresa item 4.2 c) 1. e 2., que são atestados emitidos pelas empresas onde a licitante 

prestou os serviços, e o(s) do(s) profissional(is) item 4.3 c) 1. e 2., que são atestados emitidos pelas empresas 

onde o profissional prestou os serviços, logo, haverá a possibilidade de um atestado contemplar ambas as 

exigências ou poderá existir casos de atestados emitidos um para a empresa e outro para o profissional. 

 

 

PERGUNTA 09: No anexo II do edital, temos: Requisitos complementares para proposta comercial. a) Planilha 
orçamentária*, devidamente preenchidos, conforme modelo fornecido pelo SISTEMA FIEP, com quantidades e 
preços dos materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, conforme previsto nos DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARES disponíveis no site do SISTEMA FIEP.  
Questionamento: Na planilha fornecida, não tem campo de quantidade unitária dos serviços à serem realizados. 
Por favor esclarecer como proceder.  
 
RESPOSTA 09: Considerar cada linha na planilha correspondente a 1 (um) serviço a ser executado, logo, não 

haverá a necessidade de incluir coluna de quantidade dentro da planilha disponibilizada. 

 

 

PERGUNTA 10: 5.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, 
nele embutidos os tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, 
inclusive a utilização de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 
Claro está que o custo de todas as atividades envolvidas nos processos de aprovação fica a cargo da empresa 
(horas de pessoal, transporte e outros custos operacionais). Entendemos também que os encargos advindos de 
impostos atribuídos ao serviço prestado pela empresa também são de sua responsabilidade. No entanto, como não 
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é possível determinar previamente (antes da execução dos projetos) o tipo e a quantidade de licenças, alvarás ou 
aprovações necessários, não houve como precificá-los, para fazer constar nas planilhas de custos no Edital. Assim 
sendo, a empresa entende que a quitação das guias de recolhimento de taxas e emolumentos para aprovação de 
projetos e obtenção de licenças e alvarás será feita pela contratante, cabendo à empresa todo o custo operacional 
implicado nos processos de aprovação dos projetos e obtenção de licenças, alvarás e assemelhados. Pergunta-se: 
esse entendimento está correto?  
 

RESPOSTA 10: Não. Está claro no item 1.3.3 do ANEXO I que as despesas com taxas são de responsabilidade da 
CONTRATADA:  
• Emitir todos os documentos necessários para aprovação do projeto no órgão regulador; 
• As taxas referentes às aprovações dos projetos serão de responsabilidade da CONTRATADA, assim como as 
taxas referentes as ARTs e/ou RRTs dos projetos e demais taxas de regularização dos profissionais perante aos 
órgãos reguladores que se façam necessários; 
• Os gastos com plotagens e cópias são de responsabilidade da CONTRATADA; 
Ainda, no item 3 do ANEXO I também destaca que:  
Junto ao preço apresentado deverá estar contemplado: 
- Custos referentes a impostos, taxas e serviços, licenças e aprovações de projeto em órgãos públicos, registros e 
autenticações de Contrato e dos documentos a ele relativos;  
- Custo de deslocamento, combustível, pedágios, locação de veículos, hospedagem e alimentação para tratativa 
deste termo;  
- Custos com pagamentos, benefícios, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, alimentação, horas extras, 
hospedagem e alimentação decorrente da mão-de-obra e demais incidências que façam parte da folha de 
pagamento dos colaboradores designados para atender a este contrato, são de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA;  
- Custos relacionados a licenças de softwares;  
- Não serão pagos valores adicionais para a execução deste projeto. 
 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019. 
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