
 
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 
 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 43/2022 

Objeto: Serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a 
substituição de peças e insumos em todos os equipamentos pertencentes aos SISTEMAS DE 
CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES E CONDICIONADORES INDIVIDUAIS, localizados na Sede da 
COHAPAR, em Curitiba/PR e seus Escritórios Regionais. 10 LOTES 
 
 

Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do 
certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 

1 - Favor confirmar a informação do item 6.1.8 de que a nossa empresa deve informar na 
DESCRIÇÃO o respectivo e-mail – esta informação vai identificar a nossa empresa, tudo 
bem? É isso mesmo? 

RESPOSTA: A informação a respeito do e-mail, no campo DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÃO, somente 
será acessível após o término da etapa de disputa (lances), razão pela qual não haverá 
identificação da empresa. 

 

2 - Informar o e-mail conforme item 6.1.8 é obrigatório e será causa de desclassificação das 
empresas que não informar o e-mail no final da etapa dos lances? 

RESPOSTA: A informação a respeito do e-mail não é obrigatória, razão pela qual não haverá 
desclassificação das licitantes que não informarem. O e-mail tem por finalidade auxiliar a 
comunicação entre a COHAPAR e os licitantes após a fase de disputa. 

 

3 - Favor confirmar o nosso entendimento do item 7.5 do Anexo I – O serviço de coleta e 
análise da qualidade do ar previsto no referido item (frequência anual) é apenas para o LOTE 
10? 

RESPOSTA: Sim, conforme item 7.5 do Anexo I: 

7.5. Das Ações de Avaliação e Higienização (SOMENTE PARA O LOTE 10 Curitiba). Sem 
prejuízo da aplicação da norma a limpeza de dutos deverá ser executada de acordo com a 
ABNT NBR 14679/2012. (freência Anual), devendo ser apresentado cronograma para a 
prestação dos serviços compatível com a execução da manutenção preventiva. 

 

4 - Ainda em relação a coleta e análise da qualidade ar – não será 
obrigatório/responsabilidade da CONTRATADA executar estes serviços nos lotes 01 a 09? 

RESPOSTA: Sim, pois os lotes 01 a 09 não possuem sistema de dutos. 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2022. 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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