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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:  
Solicitação de esclarecimentos: Referente as planilhas. 
O cronograma físico-financeiro está em arquivo não editável, uma vez que a planilha de orçamento 
tem o campo de valores unitários de forma editável o que altera o valor total do orçamento, em 
consequência precisamos ajustar o valor do cronograma físico financeiro, solicitamos o envio do 
mesmo em arquivo editável. 
 
 

RESPOSTA 01:  

Planilha de cronograma físico-financeiro publicada no site.  

 

PERGUNTA 02:  
Fiquei na dúvida do preenchimento de alguns campos. 

 
 Anexo XVIII- Preciso informar todos os contratos que estão em andamento? (pessoas física e 

jurídica) 
 

TOTAL DOS 
COMPROMISSOS 
JÁ ASSUMIDOS 

1/12 (UM DOZE AVOS) DO TOTAL DOS 
COMPROMISSOS JÁ ASSUMIDOS PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO DA 
LICITANTE 

R$ xxxxx R$ 
xxxxx 

R$  

 
 

RESPOSTA 02:  

Sim, deverão ser informados todos os contratos que estão em andamento firmados com empresas 

privadas e administração pública.  

 
PERGUNTA 03:  
Não entendi este quadro acima tens como me explicar o preenchimento? 

 
RESPOSTA 03:  

O preenchimento do quadro acima deverá ser da seguinte forma: para o primeiro quadrante a 

empresa deverá indicar a soma, do saldo ainda a ser executado de todos os contratos firmados 

(empresas privadas e administração pública); para o segundo quadrante: a empresa deverá dividir 

este total do primeiro quadrante, por 12, obtendo assim, 1/12 dos contratos assumidos; no terceiro 

quadrante: a empresa deverá informar o valor do seu patrimônio líquido, que se encontra no balanço 

patrimonial.  
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PERGUNTA 04:  
 

a) CÁLCULO DEMONSTRATIVO DO VALOR DA RECEITA BRUTA DISCRIMINADA NA DRE EM 

RELAÇÃO AO VALOR TOTAL CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 

COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Fórmula de cálculo: 

(Valor da Receita Bruta – Valor total dos 

contratos) x 100 = Valor da Receita 

Bruta (neste cálculo coloco o valor da minha 

receita bruta do ano de 2018)? 

 

RESPOSTA 04:  

Sim, deverá ser indicado o valor da receita expressa no balanço do último exercício devidamente 

registrado.  

 

 

Curitiba, 25 de outubro de 2019. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


