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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

“O nosso entendimento sobre o item 4.3 Documentos complementares... é que seriam documentos apresentados 
após a divulgação da empresa vencedora. E que para a habilitação – entrega da proposta/ envelope teríamos que 
apresentar a Certidão do CREA, Anexo XI e Atestados de Capacidade Técnica Operacional (emitidos pelos nossos 
Clientes) a cobrir o escopo do Edital em questão. 
Após o retorno ontem da pergunta que fizemos aos Senhores demos início a solicitação aos nossos Engenheiros, por 

exemplo do Acervo Técnico, e quando da solicitação ao CREA o prazo de devolutiva pode ser de até 45 dias. 

Sendo assim, caso sejamos desclassificados por não termos estes documentos neste momento (Atestado Capacidade 

Técnica Operacional “chancelado” pelo CREA e os respectivos Acervos Técnicos) infelizmente não participaremos da 

entrega da proposta/ envelopes no próximo dia 12/12/2018 às 09h. 

RESPOSTA 01:  

Conforme previsto em edital são documentos de habilitação os documentos dispostos no item 4 do preâmbulo do 

edital, item 5 do preâmbulo do edital, para proponentes que participarem em formato de consórcio e item 4 do Anexo 

II. 

Ressaltamos que o registro do atestado é o procedimento que visa vincular esse documento à respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, da obra ou serviço cuja execução está sendo atestada. Uma vez registrado, o atestado 

acompanhado pela CAT forma o instrumento que comprova a aptidão técnico-profissional para participação em 

licitações. 

Sugerimos que entre em contato com o respectivo Conselho de classe para verificar quanto a possibilidade de solicitar 

prioridade na análise e registro do atestado para participação em licitação. 

 
 

 
 

 

Curitiba, 11 de dezembro de 2018. 
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