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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: Vamos participar do Lote 02, 03 e 04 - nestas relações coloco as medidas dos meus 

móveis?? Uso o meu papel timbrado também? 

 
RESPOSTA 01: A proposta deverá ser apresentada conforme item 5.2 do preambulo do Edital:  

5.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo 

ser datada e assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função; 

contendo as seguintes informações: 

a) Especificação do(s) produto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no 

ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

PERGUNTA 02: Do que se trata o anexo o VII 
RESPOSTA 02: Trata-se da MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que será formalizada entre o 

vencedor da Licitação e o SESI/SENAI. 
 

PERGUNTA 03: Todos os documentos, só terei que levar no dia 16/08? 
RESPOSTA 03: Conforme item 3 do preâmbulo do edital: 

3. SESSÃO DE ABERTURA 
3.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificado no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública 

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI/SENAI. 
3.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em 

participar da licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

3.3 O SESI/SENAI não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em 

locais diferentes dos referidos no subitem 3.1, indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e 

horário estabelecidos. 

 

 
 

Curitiba, 14 de agosto de 2018. 
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