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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: No Edital, item 5 – PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS, é mencionado: “5.1 O licitante 

deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 5.2 Não deverão ser anexados 

nenhum documento no portal do licitações-e; o licitante deverá digitar sua proposta (preço) sem anexar nenhum 

documento. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via e-mail conforme item 6.17 deste 

edital.” Entendemos que ao realizar o cadastro da proposta no portal licitações-e, no campo: 

“Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)”, deveremos inserir apenas a descrição “Lego 

Education SPIKE Prime - Conjunto Principal” no item 1, e “Conjunto Adicional SPIKE Prime LEGO® Education - 

Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio” no item 2. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, 

favor esclarecer como deve ser a descrição no referido campo. 

 
RESPOSTA 01:  

Entendimento correto. A empresa deve descrever o produto que irá ofertar.  

 

PERGUNTA 02: Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico poderá possuir valor acima do 

estimado pelo SESI-PR, que a mesma não será desclassificada por preço antes da fase de lances. Está correto 

o nosso entendimento?. 

 
RESPOSTA 02:  

Sim, está correto o entendimento.  

 

PERGUNTA 03: Conforme Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93 “A licitação é pública e toda e qualquer 

informação a respeito dela também deve ser pública.” E ainda no mesmo artigo “Qualquer modificação no edital 

exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Diante do exposto 

solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

a. Entendemos que as respostas de esclarecimentos das empresas licitantes e qualquer modificação no edital 

serão publicadas nos sites www.fiepr.org.br/licitacao/html e https://www.licitacoes-e.com.br/. Nosso entendimento 

está correto? 

 
RESPOSTA 03:  

Sim, está correto o entendimento.  

 

Curitiba, 26 de novembro de 2021. 
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