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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:  

Sobre o item 4. Requisitos complementares para habilitação constante no ANEXO II do referido edital: 
 
4c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a(s) empresa(s) executou(aram): 
 
1. Executou cobertura com estrutura e telhas metálicas em edifico comercial, industrial ou 
educacional com área mínima de 400,00m² em um único atestado; 
 

No item em negrito não possuímos este tipo de serviço nem acervo do mesmo. 
 
Poderíamos empreitar este serviço e para comprovar esta documentação apresentar contrato firmado de 
empreita assim como o devido acervo e atestado de capacidade técnica da empresa contratada para 
este item?? 
 
 
RESPOSTA 01:  

Conforme cita o item 4.2 do Anexo II do Edital, este atestado deve ser um documento da pessoa 
Jurídica, ou seja, os atestados de capacidade técnica deverão estar em nome da empresa proponente. 

 
 

PERGUNTA 02:  

Gostaria de esclarecimentos referente ao item  
b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do último exercício social devidamente 
registrado, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação 
financeira da empresa, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador 
habilitado. As respectivas demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício correspondente, devidamente registrado no órgão 
competente. Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED, 
será aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento e 
das Demonstrações Financeiras do último exercício social geradas a partir do próprio SPED, 
devidamente assinadas digitalmente pelo represente legal da empresa e contador. 
 
A dúvida seria, o SPED pode ser assinado digitalmente pela empresa ou terá que ser assinada pelo 
representante legal? 
 
 
RESPOSTA 02:  
Conforme o próprio item menciona, o SPED é assinado digitalmente pelo representante legal, sendo assim, será 
aceito desta maneira.  
 
PERGUNTA 03:  

Item 4 da alínea "C" do Item 4.2 localizados no Anexo II 
 
Na alínea supracitada é requerido a comprovação técnica de: Obra de reforma em instalações elétricas 
para prédio de uso comercial, industrial, ou institucional com área total de 1440 m², em uma única obra; 
 
Para suprir essa solicitação, pode ser apresentado Atestado comprovando a EXECUÇÃO de instalações 
elétricas para prédio de uso comercial, industrial, ou institucional com área total de 1440 m², em uma 
única obra, já que o operacional entre a Reforma e a Execução são idênticas?  
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RESPOSTA 03:  

Também será aceito atestado de execução de instalações.  

 
 
 

Curitiba, 21 de maio de 2019. 
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