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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: Para atendimento da alínea “c”, item 4.3, poderá ser apresentada apenas CAT, sem 
atestado, desde que esta descreva os serviços a serem comprovados? 
 

RESPOSTA 01: Não, a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica é obrigatória. 

 
PERGUNTA 02: Informações constantes no edital: “IMPORTANTE: As proponentes em formato de 
consórcio deverão contribuir com a capacidade jurídica e técnica profissional de forma individual.”  
“5.3 CADA empresa participante do consórcio deverá apresentar os documentos previstos no item 4 
deste Edital de forma INDIVIDUAL, inclusive os constantes no Anexo II;” Conforme informações 
acima, pode se entender que as empresas em consórcio deverão comprovar a capacidade técnica 
individualmente para cada item, porém, questiona-se qual é o objetivo do consórcio senão somar a 
capacidade técnica e financeira das empresas envolvidas? 
 

RESPOSTA 02:  Conforme descrito em edital “Será permitida a apresentação de atestados para fins 
de somatório, se, e somente se, as realizações dos serviços foram distintas”, ou seja, o objetivo do 
consórcio é que cada empresa participante tenha capacidade técnica dentro da sua área de atuação, 
e econômica - financeira na proporção de sua participação no consórcio conforme destacado no item 
4.4 a) IMPORTANTE. 
 
PERGUNTA 03: Outra informação disposta no edital: “IMPORTANTE: Quando optado por consórcio 
para a realização da Certificação LEED, a empresa consorciada deverá apresentar os documentos 
relacionados no ANEXO XVIII – CRITÉRIOS TÉCNICO NECESSÁRIOS - CERTIFICAÇÃO LEED, em 
substituição aos documentos solicitados no item 4.3 b), c) e d) deste ANEXO II” 
 
Dessa forma, entende-se que no caso de consórcio de empresas para a certificação LEED, deverão 
ser apresentados os documentos no Anexo XVIII em substituição aos elencados no item 4.3 b, c e d, 
ou seja, nestes casos não será exigida nenhuma comprovação técnica referente aos serviços de: 

“1) Obra nova de edificação de atividade comercial, industrial ou educacional com área mínima de 
1.900,00 m², em uma única obra;  
2) Subestação de alta tensão com mínimo de 437,5kVA, 13,8kV, em uma única obra;  
3) Instalação de rede de cabeamento estruturado em obra comercial, industrial ou educacional, 
com no mínimo 150 pontos com certificação, em uma única obra;  
4) Instalação de Sistema de geração elétrica Fotovoltaica com no mínimo 36,3kW de potência 
instalada de geração, em uma única obra;  
5) Instalação de Sistema de Ar condicionado tipo VRF, de no mínimo 42,69TR, em uma única 
obra.” 
 

Correto? 
 

RESPOSTA 03: Sim. 
 

PERGUNTA 04: Qual a tipologia LEED exigida? 
 
RESPOSTA 04: A tipologia da certificação LEED exigida é BD+C, onde se lê BC+D nos itens 10.1 e) 

e 10.2 b) leia-se BD+C. 

Curitiba, 16 de julho de 2018. 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


