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Parauapebas - PA, 26 de fevereiro de 2021. 

DE: Comissão de Licitação 

PARA: Empresas Participantes do Processo n° 2/2019-1SEMMECT. 

OBJETO: Contratação de empresa(s) para implantação de Sistema de Mineração de Energia Solar 
Fotovoltaica conectada à rede de distribuição local, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS. 

Solicitação de esclarecimento feito pela empresa IPPER SOLAR (PI-PRODUTORES 
INDEPENDENTES DE ENERGIA - EIRELI). 

QUESTIONAMENTOS: 

Solicito esclarecimento referente ao Processo Licitatório N°2/2019-1 SEMMECT. No resultado de 
Julgamento das propostas temos que todas as licitantes foram desclassificadas sendo assim será aplicado 
o parágrafo 3° do art. 48 da Lei 8.666/93. O documento foi recebido pela licitante no dia 22/02/2021 mas 
encontra-se datado do dia 19/02/2021. Como não foi fixada data específica do prazo final para entrega das 
propostas escoimadas das causas específicas referentes às desclassificações fica a dúvida do limite para 
tal. Qual a data fixada para apresentação das novas propostas? 

RESPOSTA: Primeiramente, importante esclarecermos que do julgamento das propostas, cabe recurso 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação do seu resultado, conforme determina o art. 109, 
inciso 1, letra "b" e § 1° da Lei 8.666/93. Após decorrido referido prazo de recurso, caso permaneçam 
todas as licitantes desclassificadas, comunicaremos aos licitantes e invocaremos a aplicabilidade do 
parágrafo 30  do art. 48 da Lei 8.666/93, concedendo assim, o prazo de 08 (oito) dias úteis para o 
recebimento de novas propostas escoimadas dos vícios, conforme já informado no resultado de 
julgamento das propostas encaminhado via e-mail para as empresas participantes do presente processo. 

Cordial n 

Fab'  Souza " Nascimento 
Presidente 

Favor comunicar o conhecimento deste imediatamente após o seu recebimento, 
através do e-mail: licitacaoparauapebas.pa.gov.br  

Morro dos Ventos, SINO, Bairro Beira Rio 11 - CEP 68.515.000— Tel: (94 ) 3356 3482— Parauapebas - PA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
Central de Licitação e Contratos 

DE: Comissão de Licitação 

PARA: Empresas Participantes do Processo n° 2/2019-1SEMMECT. 

OBJETO: Contratação de empresa(s) para implantação de Sistema de Mineração de Energia S 
Fotovoltaica conectada à rede de distribuição local, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS. 

Solicitação de esclarecimento feito pela empresa IPPER SOLAR (PI-PRODUTORES 
INDEPENDENTES DE ENERGIA - EIRELI). 

QUESTIONAMENTOS: 

Solicito esclarecimento referente ao Processo Licitatório N°2/2019-1SEMMECT. 
No comunicado do dia 02 de março de 2021 temos que foi aberto o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos 
termos do parágrafo 3° do art. 48 da Lei 8.666/93, para que sejam apresentadas novas propostas 
escoimadas das causas referidas na decisão do julgamento. 
Pode ser realizada mudança dos equipamentos apresentados na primeira proposta? 
Os valores unitários e globais podem ser alterados, bem como o preço final das novas propostas? 

RESPOSTA: Esclarecemos que as empresas deverão apresentar novas propostas, escoimadas das causas 
apontadas na decisão de julgamento, ou seja, se a empresa não apresentou equipamento compatível com 
as especificações técnicas contidas no edital, sendo este um dos motivos de sua desclassificação, poderá 
sim, haver alteração na relação de equipamentos em sua proposta e consequente alteração no valor. 

Cordial m 

Presidente 

Favor comunicar o conhecimento deste imediatamente após o seu recebimento, 
através do e-mail: licitacao@parauapebas.pa.gov.br  

Parauapebas - PA, 03 de março O 

FIs. 
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