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BOLETIM DE ESCLARECIMENTO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-188011/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 – SMAP
OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MODERNIZAÇÃO,
EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE
CURITIBA/PR.
Relativo ao questionamento abaixo:

“Tendo em vista que, (i) nos termos do Comunicado nº 01/2022, o Edital e a
Minuta do Contrato foram disponibilizados com ajustes materiais no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba em 27.04.2022 e (ii) no campo
em que foram disponibilizados os referidos documentos não há indicação de
outros anexos, o escritório gostaria de confirmar se (a) serão disponibilizados
os anexos relacionados à versão definitiva do Edital de 2022, dado que os
únicos anexos disponibilizados no sítio eletrônico do projeto se encontram no
campo da documentação da Consulta Pública, não havendo referência de que
esses documentos regrarão a nova versão do Edital e (b) se há previsão para
disponibilização de tais documentos. Conforme informado, os questionamentos
visam garantir a correta análise do projeto e a publicidade da documentação
necessária para formulação das propostas pelas licitantes interessadas.”
A Comissão Especial encaminhou a solicitação ao Gestor, que se manifestou
da seguinte forma:
“Na presente data não houve ajustes na minuta do edital e minuta de contrato
que
estão
disponíveis
na
página
da
prefeitura,
www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/ppp-da-iluminacao- publica-de curitiba/3054 e
em consulta licitação no site www.curitiba.pr.gov.br
a) Sim os anexos 04 ao 13 são a versão definitiva do edital;
b) Os anexos 04 ao 13 e já estão disponibilizados na página da
prefeitura www.curitiba.pr.gov.br e serão disponibilizados no consulta
licitação no site www.curitiba.pr.gov.br nas próximas horas.”
Curitiba, 02 de maio de 2022.
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