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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  
1) No Anexo I a planilha de precificação é a proposta com o valor do Ch ou nós precisamos especificar 

todos os exames laboratoriais (que na verdade são inúmeros) ao valor do Ch? 

2) Os documentos encaminhados precisaram estar autenticados? 

3) E gostaríamos também de saber se esse prazo não tem como ser prorrogado, pois já fazemos 

exames para Sesi a anos e nos foi mandado o edital apenas hoje, não sabemos se conseguiremos 

reunir os documentos em tempo? 

RESPOSTA 01:  

1) A proponente deverá colocar apenas o valor de CH que será aplicado à todos os procedimentos 

elencados. 

2) Conforme informado no Edital, os documentos poderão ser apresentados de forma original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação da Comissão de Licitação. 

3) O interesse deve ser da empresa em verificar o site. O edital foi publicado em 30/11/2018. 

 

 

 

PERGUNTA 02:  
Questionamento A. 

O Edital assim dispõe (pagina 13): Prestar serviços em qualquer dos municípios identificados na Área de 

Abrangência, sendo que estes poderão ser executados nas unidades SESI (somente para as unidades 

que possuírem estrutura física compatível para execução dos serviços licitados); nas dependências do 

licitado (própria e/ou subcontratado) e/ ou in company (tendo como meio unidade móvel), conforme a 

seguinte área de abrangência: Área de abrangência: Antonio Olinto, São João do Triunfo, São Mateus do 

Sul, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paulo Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, União da 

Vitoria.  

Gostaria de Esclarecer se é facultado ao prestador escolher o local de prestação do serviço ou ao 

contratante estabelecer onde o serviço será executado, em especial os serviços do lote 2. 

Questionamento B 

Em caso de participação de empresas em consorcio, porém, devido as particularidades legais o consorcio 

ainda não se encontra completamente constituído, qual a documentação hábil para que seja possibilitada 

a participação no certame? 

Questionamento C 

Com relação aos itens do Lote 2, para efeitos de esclarecimento apenas, os procedimentos serão 

prestados para um limite mínimo de 1.650 vidas e um máximo de 5.500 correto? Caso este limite seja 

extrapolado antes de findo o contrato o mesmo será aditado? 

Questionamento D 

Ainda com relação ao número de vidas, sendo o intervalo 1.650 - 5.500 muito amplo, existe algum 

histórico para nortear os participantes para que estes possam mensurar os custos de maneira mais 

precisa, fornecendo assim uma proposta mais vantajosa ao contratante? 
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RESPOSTA 02:  

Questionamento A. 

A demanda será estabelecida na Ordem de Serviço Emitida, em que os serviços poderão ser executados 

na unidade Sesi (se tiver estrutura), nas dependências do licitado e/ou in company, em qualquer dos 

municípios estabelecidos na área de abrangência. 

Questionamento B 

Deverá ser atendido o item 5 do preambulo do Edital, bem como, Anexo IX. 

Questionamento C 

A quantidade estimada foi baseada pelos últimos 12 meses, a critério da área técnica. Ainda, caso seja 

necessário o aditivo o mesmo será efetuado conforme legislação vigente. 

Questionamento D 

A quantidade de referência estabelecida leva em consideração histórico de atendimento das unidades 

contempladas no Edital 

 

 

 

 

Curitiba, 17 de dezembro de 2018. 
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