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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: Temos apenas uma consideração em relação à cláusula 2.3 do Anexo II: 
2.3 Declaração da licitante, que não atende/atenderá empresas do mesmo segmento, durante a 
vigência do contrato. Relação abaixo: 
Atualmente, atendemos algumas empresas do setor de Educação, o que acaba atrapalhando 
cumprirmos com esta cláusula. É possível que isso seja revisto e que possamos participar mesmo 
assim? 

 
 
RESPOSTA 01: O fato da empresa atender atualmente empresas dos segmentos citados não impede 
de participar do processo de licitação. Após finalizado o processo, a empresa que restar contratada 
não poderá atender, durante a vigência do contrato, empresas do segmento entre as linhas de 
serviços em que o Sistema FIEP atua (no caso de educação: infantil, fundamental, médio, superior, 
profissionalizante, EJA e educação executiva), com a finalidade de preservar isenta a concorrência 
entre empresas do mesmo ramo. 
 
PERGUNTA 02: Solicitamos esclarecimentos quanto aos Requisitos complementares para 
Habilitação, no ponto que estipula:  
2.1 Declaração própria da licitante, sob as penas da lei, de que manterá em Curitiba (PR), durante a 
vigência contratual, instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto licitado, exigência não necessária aos licitantes sediados em Curitiba. 
Considerando que o trabalho é totalmente digital, entendemos que não será necessário apresentar tal 
declaração, haja vista que é totalmente despicienda. Está correto nosso entendimento?  
Outrossim, quais seriam essas instalações? Uma sala? Um profissional? Ou seria toda a equipe 
responsável pelo desenvolvimento do trabalho? 
 
RESPOSTA 02: Após declarada vencedora a empresa deverá manter minimamente a estrutura 
profissional exigida no edital, em Curitiba. Essa exigência se faz necessária para garantir o 
atendimento dentro de prazos, qualidade e integração com a equipe de marketing do Sistema FIEP. 
 
PERGUNTA 03: No Anexo II 2.3 solicita uma declaração que não atende/atenderá empresas do 
Ramo. Na tabela detalha o setor da Educação. Temos interesse de participar mas atendemos uma 
universidade, gostaria de verificar se isso é um impeditivo? Ficou confuso porque no item 3.3.1. pede 
relação de clientes, incluindo o setor de educação. 
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RESPOSTA 03: O item 3.1.1 trata-se de pontuação pela comprovação de experiência nos segmentos 
de atuação do Sistema Fiep, até o momento da licitação. A declaração exigida no item 2.3 do anexo II 
é compromisso da proponente em não atender empresas que concorram com o Sistema FIEP no que 
se refere às atividades realizadas, ou seja, finalizado o processo licitatório, a conta só poderá ser 
atendida por empresa que não tiver na carteira clientes dos segmentos citados no edital. 
 
PERGUNTA 04: Acerca de questionamentos relativos aos documentos de habilitação - (Edital 
Concorrência Pública no. 679/2017).  

1) Fizemos recentemente uma mudança de endereço, ainda em processo de deferimento na 
junta comercial. Isso faz com que tenhamos um endereço no contrato social (o novo, já alterado), 
mas outro diferente no cartão de CNPJ (o antigo, que será atualizado nas próximas semanas). 
Precisamos incluir algum documento adicional por conta desta divergência? 

 
RESPOSTA 04: O fato de existir mudança de endereço da empresa não implica em sua inabilitação, 
desde que a proponente esteja com sua regularidade fiscal em dia. Fica a critério da empresa incluir 
algum documento para esclarecimento desta mudança de endereço. 
 
PERGUNTA 05: Poderia por gentileza esclarecer se o atendimento (prestação de serviços) do cliente 
SEBRAE é impeditivo a participação da empresa na presente licitação? 
 
RESPOSTA 05: Não é impeditivo.              
 
 
 

Curitiba, 16 de março de 2018. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


