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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:  
Informo que não está sendo possível a atualização cadastral no site do FIEP na parte de cadastro de 

fornecedores. Aparece mensagem de erro que diz que a página foi removida temporariamente. Como 

devemos proceder nesse caso? 

RESPOSTA 01:  

Para participação do certame não se faz necessário qualquer atualização cadastral no site do Sistema 

Fiep, apenas para a empresa que venha a ser vencedora do certame. 

 

 

PERGUNTA 02:  

No caso o representante que participará do pregão presencial, será o Sócio Administrador da empresa, 

(consta no contrato social seu nome), nesse caso devemos apresentar a procuração para que eles 

possam responder um nome da empresa ou somente a apresentação do contrato social como 

autorização. 

RESPOSTA 02:  

Caso o sócio tenha poderemos para assinar individualmente não se faz necessário procuração, porém se 

a administração da empresa for em conjunto, sim, deverá ser apresentado procuração com os referidos 

poderes concedido. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Um dos documento solicitados no Anexo II item 10, pede que seja apresentado os Anexos VI e VII do 

edital, esses a referem-se a minuta contratual de venda do equipamento e serviço. Devemos apresentar 

esses documentos preenchidos ou somente será necessário caso a empresa seja a vencedora do 

certame? 

RESPOSTA 03:  

Não, a informação contida no item é os modelos que serão aplicados para empresa que vier a ser 

vencedora do certame. 

 

 

PERGUNTA 04:  

Nós somos a subsidiária no Brasil da fábrica que está localizada no exterior República Tcheca. Nesse 

caso iremos participar do pregão como empresa Brasileira apresentando proposta para importação direta 

e aquisição do item em dólares. Quais documentos devemos apresentar adicionalmente aos documentos 

da empresa Brasileira para validar a relação de representação da empresa no exterior? 

RESPOSTA 04:  

A empresa deverá apresentar os documentos, tão somente, indicados no edital. 

 

 

Curitiba, 18 de junho de 2019. 
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