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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA: 

1. Considerando a exigência do item 5 e seus subitens, que dispõem sobre o envio da proposta eletrônica 

de preços, questionamos: 

1.1. A proposta inicial escrita (com identificação da empresa licitante e assinada) deve ser encaminhada, 

como anexo de proposta, antes da abertura da sessão pública, atendendo as exigências do Anexo II do 

edital? 

1.2. Os documentos de habilitação (com identificação da empresa licitante) devem ser encaminhados, como 

anexo de proposta, antes da abertura da sessão pública, atendendo as exigências do item 7 do edital? 

1.3. Ou apenas a empresa arrematante deve encaminhar a proposta e documentos de habilitação, após o 

término da licitação, conforme descreve o subitem 6.17 do Edital? 

2. A proposta inicial, cadastrada antes da abertura da licitação, deve informar a marca e o modelo dos 

equipamentos ofertados? A proposta que não tiver estas informações será desclassificada antes da fase de 

lances? 

3. A declaração prevista no Anexo VII do Edital deverá ser apresentada em qual momento?? 

 

RESPOSTA: Preliminarmente, cumpre destacar que, como detalhado no edital, o item 5 trata da proposta 

eletrônica de preços, ou seja, aquela que o licitante deverá cadastrar no sistema eletrônico do Banco do 

Brasil, o Licitações-e: <https://www.licitacoes-e.com.br/>, conforme especificado nos itens 1, 2, 3 e 4 do 

edital. Deste modo, seguem as respostas: 

 

1.1. Não. Conforme item 5.2, a proposta eletrônica de preços “não deverá conter a identificação da 

empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, sob pena de desclassificação. Esta 

determinação aplica-se também a outros documentos inseridos em anexo, caso solicitados”. Ademais no 

Anexo II, item 2, estão os requisitos complementares para proposta comercial da empresa arrematante, ou 

seja, daquela empresa que arrematar a licitação após a disputa. Além disso, cabe observar o item 6 do 

edital, que trata sobre os procedimentos da sessão pública, em especial o item 6.17:  

Finalizada a fase de negociação, iniciar-se-á a fase de Habilitação, onde o 
arrematante deverá encaminhar para o e-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br 
em até 24 horas, os documentos de habilitação, indicados no item 7 deste 
edital e a proposta assinada, atualizada e definitiva, deduzido o mesmo desconto 
ofertado na fase de lances, sendo que o preço definitivo deverá ser o último 
registrado no sistema. 

 

Logo, lendo-se atentamente o edital, percebe-se que não há que se falar em envio da proposta escrita 

antes da sessão de abertura e disputa de lances. A proposta inicial a ser enviada é apenas a eletrônica, 

que deve ser cadastrada no site do Licitações-e. Se, e somente se, a empresa for a arrematante da licitação, 

após a fase de negociação com o pregoeiro no próprio sistema é que deverá enviar toda a documentação: 

proposta escrita, assinada, atualizada, os documentos de habilitação e os requisitos complementares 

https://www.licitacoes-e.com.br/
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indicados no Anexo II, os quais serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de 

chave pública, juntamente com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, 

lembrando que estes devem possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade, 

conforme item 6.18. 

 

1.2. Não. Conforme resposta no item anterior e detalhado no edital, em especial no item 7.1, os documentos 

de habilitação só deverão ser enviados após a sessão de disputa, somente da empresa arrematante: “Após 

a declaração de arrematante, conforme determinação do Pregoeiro, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos de habitação”. 

 

1.3. Sim, conforme item 6.17 do edital. 

 

2. Não é obrigatório e não será desclassificada se não informar antes da fase de lances. Veja-se novamente 

o item 2, Anexo II do edital, os requisitos complementares para proposta comercial da empresa 

arrematante. 

 

3. Juntamente com toda a documentação da empresa, conforme item 6.17 do edital. 

 

 

 

Curitiba, 22 de julho de 2020. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


