
 

QUESTIONAMENTO Nº 04 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 16/2020 – RPE – 2ª PUBLICAÇÃO 
 
Objeto: Prestação de serviços para comunicação de dados e formação 
de redes privativas e para acesso à internet. 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa 
interessada em participar do certame. As perguntas e as respostas 
seguem abaixo:  
 

01) Sirvo-me do presente, para solicitar modelo de Declaração de 
Ausência de Impedimento, pois não localizamos no edital. 
 

Resposta: A Declaração de Ausência de Impedimento está contida no 
modelo de proposta (item 5), não havendo necessidade, portanto, de 
apresentação de declaração em documento separado. 
 

 

02) Ademais solicitamos esclarecimento, referente ao envio antecipado, 
ou seja, juntamente com a proposta eletrônica, de proposta em pdf e 
documentos de habilitação. Nosso entendimento é que neste momento 
somente realizamos o cadastro direito no site do licitacoes-e, sem incluir 
qualquer arquivo em anexo, caso nossa empresa seja vencedora no 
certame, ai sim enviamos os documentos de habilitação e proposta 
comercial ajustada. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: A proposta em PDF, bem como os demais documentos 
exigidos no Edital (documentos de habilitação e demais modelos), 
deverão ser enviados apenas pelo licitante melhor classificado, ao e-
mail contido no edital, após convocação no sistema LICITAÇÕES-E. 
 
 
Curitiba, 05 de novembro de 2020. 
 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 

 

940
173

Assinado por: Elizabete Maria Bassetto em 05/11/2020 13:57. Inserido ao protocolo 15.994.809-9 por: Harisson Guilherme Francoia em: 05/11/2020 13:56. Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 2856329e408464ca9f7564cd2da9640d.



940a
173

Documento: QUESTIONAMENTO04LP16.2020.pdf.

Assinado por: Elizabete Maria Bassetto em 05/11/2020 13:57.

Inserido ao protocolo 15.994.809-9 por: Harisson Guilherme Francoia em: 05/11/2020 13:56.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
2856329e408464ca9f7564cd2da9640d.


