
 

REGISTRO DE QUESTIONAMENTO Nº 02 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA – LP 10/2020 – SRP – MDF 

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de 

empresa(s) especializada(s) para execução de Ensaios laboratoriais e 

Levantamentos Topográficos para o controle tecnológico em diversas 

obras no Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

Informamos o cadastro de questionamentos por empresa interessada 

em participar do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  

 

1) "Os anexos 1A e 1B são optativos ou seja face um ou outro?" 

 

Resposta: Os anexos devem ser utilizados de acordo com cada caso. 

Se os profissionais já integram o quadro da empresa, utilizar o Modelo 

do ANEXO I-A, caso não façam parte, utilizar o Modelo do ANEXO I-B. 

 

2) "No item 4.9 do edital fala-se de declaração, a que declaração refere-

se?" 

 

Resposta: Verificar o modelo do ANEXO VI, do edital.  

 

3) "No ponto 3 do anexo II as alíneas C e E onde requer-se atestados de 

capacidade técnica correspondem em duplicidade os mesmos 

atestados?" 

 

Resposta: Eventualmente o mesmo atestado apresentado para atender 

a exigência da alínea “c” poderá ser apresentado para atendimento da 

alínea “e”, ambas do item 3, Anexo II, do edital.   

  

Curitiba, 19 de agosto de 2020. 

 

 

Elizabete Maria Bassetto 

Gerente do Departamento de Licitação 
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