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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 1 – Entendemos que os certificados e demais documentos autenticados digitalmente através 
de cartório digital, serão aceitos para fins de comprovação de autenticidade em substituição aos 
documentos com SELO REGISTRAL AMARELO (FUNARPEN), especialmente tendo em vista decisão do TCU 
nº 004.950/2010-0 acerca do assunto. Adicionalmente essa situação se faz relevante como medida 
alternativa em tempos de COVID-19, de forma a garantir o cumprimento das exigências legais e sem colocar 
em risco os profissionais da área. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer. 
 
RESPOSTA 1 – Nos termos do edital, tem-se: 
Item 7.2 - “Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, 
juntamente com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que 
estes devem possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade.” 
 
PERGUNTA 2 – 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 A proposta não 
deverá conter a identificação da empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, sob pena de 
desclassificação. Esta determinação aplica-se também a outros documentos inseridos em anexo, caso 
solicitados. 5.3 A proposta deverá conter, além das especificações técnicas, demais exigências e 
documentos complementares previstos no ANEXO II.” Diante do exposto, solicitamos esclarecer: a) 
Entendemos que ao realizar o cadastro da proposta no portal licitações-e, no campo: 
“Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)”, deveremos inserir apenas uma descrição 
resumida do equipamento licitado. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer 
como deve ser a descrição no referido campo. 
 
RESPOSTA 2 – O Sistema FIEP não solicita a inclusão de qualquer documento no Portal Licitações-e. Basta 
apenas a inclusão/registro da proposta. A documentação de habilitação e a proposta atualizada (todos 
documentos identificados) deverão ser apresentados apenas pela empresa arrematante, até às 18h do dia 
subsequente ao da licitação, nos termos do instrumento convocatório. 
 
Este esclarecimento será publicado no site do SISTEMA FIEP 
 

 

Curitiba, 14 de janeiro de 2021. 
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