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ESCLARECIMENTO Nº 02  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 
 
Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos acerca do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 03/2021 que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e 
higienização e copeiragem, com fornecimento de mão de obra, uniformes, materiais de 
consumo e todo equipamento necessário à execução dos serviços nas instalações da 
Invest Paraná, na cidade de Curitiba, PR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
Termo de Referência, nos seguintes termos: 
 
1) Pedido de esclarecimento enviado em 22/10/2021: 
 
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro e demais integrantes da Comissão de Licitação, com intuito 
de participação ao processo licitatório denominado PREGAO ELETRONICO N° 03/2021 - 
Serviço de Copeira/Servente, viemos através deste e-mail solicitar esclarecimentos, 
conforme segue:  
1)    Qual empresa é atual prestadora de serviços? 
2)    Poderia nos encaminhar planilha preço em formato Microsoft Excel? 
3)    Poderia nos esclarecer qual a quantidade exata de materiais e equipamentos que se 
faz necessário para comprimento de contrato? 
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de estima e 
consideração, agradecendo a atenção e aguardando vosso pronunciamento aos 
questionamentos efetuados.  
Atenciosamente, 
 
 
 
Respostas com o entendimento da unidade requisitante: 
 
1) Resposta ao pedido 1: 
1.1) A atual empresa prestadora dos serviços é Licnes Serviços Ltda. 
1.2) A planilha de preço, em formato Microsoft Excel, encontra-se disponibilizada a todos 
os interessados, no arquivo anexo. 
1.3) Não há condições de precisar com exatidão a quantidade de materiais e 
equipamentos que se fazem necessários para o cumprimento do contrato, todavia, é 
possível agendar dia e horário para que os interessados visitem o local da prestação de 
serviços para quantificar os materiais e equipamentos, assim como, avaliar as condições 
para a prestação de serviços. Para tanto, os interessados deverão entrar em contato com 
o e-mail licitacao@investpr.org.br, até a data de hoje. 
 
Diante do exposto, esclarecem-se os questionamentos, mantendo-se inalterado o Edital. 
 
O inteiro teor do presente Pedido de Esclarecimentos ao Edital de Pregão Eletrônico nº 
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003/2021 será disponibilizado no site da Invest Paraná, www.investparana.org.br, menu 
“transparência institucional”, “licitações e editais”, para ciência de todos os interessados. 
 

Curitiba, 25 de outubro de 2021. 
 
  Danielle Laginski Freire 
   Pregoeira 

 


