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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:  
A garantia que o FIEP pede de 15 anos, contempla especificadamente quais itens? Somente contra infiltrações 
ou o sistema todo (incluindo juntas de dilatação e aderência da impermeabilização para que o piso não fique 
oco)? 
 

RESPOSTA 01:  

Embora tenha sido solicitado o prazo de 15 anos de garantia, considerar 15 anos de vida útil do produto contra 
infiltrações na impermeabilização executada.  
 

Portanto, onde se lê, na minuta do contrato de prestação de serviço, Cláusula 4.8: 

4.8 O prazo de garantia dos serviços de impermeabilização executados pela Contratada será de, no mínimo, 15 

(quinze) anos e de 05 (cinco) anos para os demais serviços civis complementares, a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelo fabricante, respeitado o 

que dispõe o Código Civil artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

LEIA-SE: 

4.8 O prazo de vida útil dos produtos de impermeabilização aplicados pela Contratada será de, no mínimo, 15 

(quinze) anos e os serviços prestados deverão possuir garantia de 05 (cinco) anos,  a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelo fabricante, respeitado o 

que dispõe o Código Civil artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

PERGUNTA 02:  
Poderiam informar quais fabricantes dos produtos solicitados no edital fornecem 15 anos de garantia? 

 

RESPOSTA 02:  

A informação correta é de 15 anos de vida útil.  
 

PERGUNTA 03:  
Será mantido a inclinação do piso existente e a FIEP irá conviver com as possíveis poças ou será exigido a 
adequação de 1% de inclinação em direção aos ralos? 
 

RESPOSTA 03:  

A inclinação do piso será mantida conforme piso existente. 

Curitiba, 29 de outubro de 2019. 
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