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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO I referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

A "Ata de Registro de Preços" e a "Declaração de indicação dos responsáveis pela assinatura de documentos e exatidão 

das informações prestadas" devem ser entregues em que momento? Fazem parte da Habilitação?  

RESPOSTA 01: 

A “Ata de Registro de Preços”, disposta no ANEXO V, da página 20 a 23 do edital, e o modelo do documento (espécie 

de contrato) que será registrado entre o Sesi e a empresa vencedora do certame. Não faz parte dos documentos de 

habilitação. 

A “Declaração de indicação dos responsáveis pela assinatura de documentos e exatidão das informações 

prestadas”, disposta no ANEXO VIII pagina 28 do edital, faz parte dos documentos de habilitação, devendo a empresa, 

após ser considerada arrematante, enviar juntamente com os documentos de habilitação.  

 

PERGUNTA 02: 

Minuta de Ordem de Compra será formatada pelo Sistema SESI após a decisão do Pregão? 

RESPOSTA 02: 

Correto. Após a declaração da empresa vencedora do certame, e assinatura da Ata de Registro de Preços, os pedidos 

à vencedora, serão formalizados através da “Ordem de Compra”, conforme a minuta citada. 

 

PERGUNTA 03: 

Estamos com dificuldade de credenciar a empresa no site do BB (link:https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-

credenciamento.aop) no item "Código Agência sem DV". Podem esclarecer?  

RESPOSTA 03:  

O site citado, não é de responsabilidade do SESI, sendo esta uma ferramenta exclusiva do Banco do Brasil. Acreditamos 

que o item citado em seu questionamento “Código Agência sem DV” pode tratar do número da agência, sem dígito 

verificador (VF). Mas, para dúvidas em relação a ferramenta do Banco do Brasil orientamos pela busca dos canais de 

atendimento daquela entidade. https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento#/.  

 

 

 

Curitiba, 19 de janeiro de 2021. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento#/

