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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: Após análise do edital, ainda nos restou uma dúvida em relação aos atestados de 

capacidade técnica que deverão ser apresentados, conforme segue trecho no edital na página 28, 

item 4, onde solicita: 4.1 Documentos complementares técnicos: Apresentar 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando já ter fornecido os seguintes serviços: 

1. SERVIÇOS DE PANFLETAGEM 

2. SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA TELEATENDIMENTO ATIVO(A) 

3. SERVIÇOS DE COORDENADOR DE EQUIPE PARA AÇÃO PROMOCIONAL 

4. SERVIÇOS DE PROMOTORA PARA AÇÃO PROMOCIONAL 

5. SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO À EVENTOS DE AÇÕES. 

Nossa dúvida é em relação ao atestado de: 4. SERVIÇOS DE PROMOTORA PARA AÇÃO 

PROMOCIONAL. A empresa realizou várias ações promocionais, contudo nos atestados estão 

escritos divulgação de eventos e ou profissional para informações turísticas que foram realizadas em 

divulgação da Cidade nas ações promocionais da cidade do Rio de Janeiro – fotos em anexo. Os 

atestados possuem a mesma atividade objeto da licitação, contudo por obvio cada atestado é escrito 

de acordo com o contrato e com o que o cliente entende como fora aquele serviço. Perguntamos: 

Serão aceitos atestados como as ações das fotos acima anexadas? 

 

PERGUNTA 02: Para serem aceitos os atestados de capacidade técnica, estes deverão conter todas 

as informações dos serviços de promotora para ação promocional que comprovem que as 

mesmas atuaram em atividades não só de panfletagem ou de guias de informações turísticas mas 

que tenham experiências em abordagens com clientes e tratativas comerciais, bem como atuaram 

com a organização, montagem e logística dos itens da ação promocional. As informações deverão 

constar nos atestados, as fotos não são suficientes para comprovação de serviços de promotora. 

Entretanto, vale ressaltar que cabe a Comissão a realização de diligências com o intuito de confirmar 

ou complementar informações expressas nas documentações. 

 

Curitiba, 15 de março de 2019. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


