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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA:  

Existe alguma empresa prestando os serviços atualmente? Caso afirmativo, quais as empresas 

detentoras dos contratos?  

RESPOSTA:  

O atual prestador de serviços é a empresa Veper. 

 

 

 

PERGUNTA:  

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos 

seguintes pontos: 

- ANEXO II,  Item 4.8 - III, O demonstrativo deverá ser assinado por contabilista responsável 

devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 

- ANEXO VI - Planilha de Custos e Formação de Preços. 

Com base no item 4.8 do Edital, solicitamos esclarecimento, sobre a comprovação de regularidade 

do contabilista. tendo em vista que o Órgão pede apenas Demonstrativo assinado por contador, sendo 

que como o Órgão comprovará a real validade da documentação? Devemos apresentar a certidão de 

regularidade do contador, com o finco de comprovação de que o contabilista realmente é habilitado 

pelo CRC? 

Referente ao Anexo VI do Edital, em consonância ao princípio da isonomia de composição de planilha 

para todos os licitantes, vem encarecidamente, solicitar o modelo da Planilha de Custos e Formação 

de Preços em formato Editável.  

RESPOSTA:  

No que tange aos questionamentos do Anexo II e VI a empresa deverá atender ao que esta sendo 

solicitado no Edital. A qualquer tempo, o Sistema Fiep poderá fazer diligencias para confirmação das 

informações apresentadas. Ainda, caso haja qualquer irregularidade na apresentação da 

documentação, a empresa participante sofrerá as penalizações cabíveis.  

Quanto à planilha de custos e formação de preços, a mesma se encontra disponível no site. 

 

 

PERGUNTA:  

Gostaria de saber se a proposta é a planilha? e se tem que anexar a proposta no portal licitações-e?. 

RESPOSTA:  

A planilha deverá ser apresentada pela empresa arrematante, conforme previsto em edital. A disputa 

no portal licitacoes-e, dar-se-á pelo valor total do lote. 

 

 

Curitiba, 14 de outubro de 2020. 
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