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ESCLARECIMENTO 01                                                                     
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021 
 
1. Relatório 
  

Foi encaminhado e-mail solicitando esclarecimentos acerca do Edital de Pregão 

Eletrônico 018/2021, que tem por objeto “contratação de serviços de manutenção 

corretiva, montagem e desmontagem do mobiliário da Defensoria Pública do Estado do 

Paraná em Curitiba e Região Metropolitana”, nos seguintes termos: 

 

“Boa tarde, Estou interessado em participar do pregão eletrônico nº 018/2021. 

Nunca participei de um certame com vários lotes na plataforma do Licitações-e e 

gostaria de saber como funciona, pois participei de um outro em outra plataforma, mas 

quando entrei logo no início da abertura, um lote já estava fechado.” 

 
É o relatório. 
 

2. Resposta 
 

Encaminho anexo cartilha dos licitantes com informações sobre o sistema do Banco do Brasil 
(licitacoes-e), que é fornecido pelo banco através do link: https://www.licitacoes-
e.com.br/lct/help/pt_br/site_intro/CartilhaFornecedor.pdf  
 
Em caso dúvidas, o banco disponibiliza suporte aos licitantes através do telefone:  
 
Os números do suporte técnico são: 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais 
localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções: 

  2 - atendimento para você 
  4 - orientações técnicas 
  5 - App do BB, Autoatendimento PF ou outros assuntos 
 
Recomendo a leitura dos itens 7 e 8 do edital 018/2021 com orientações acerca do 
credenciamento e envio das propostas iniciais. 
 
Ressaltamos que, a princípio, iremos realizar a disputa de todos os lotes de forma simultânea, 
ou seja, ao mesmo tempo. No entanto, caso ocorra algum problema no sistema, iremos começar 
com o lote 01 e assim por diante. 
 
O licitante poderá enviar proposta para todos os lotes ou apenas aquele(s) que queria participar 
até data e hora marcada para abertura das propostas (30/11/2021 - 14:00) 
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Curitiba, 25 de novembro de 2021. 
 

 
Nelson Cavalaro Junior 

Pregoeiro 
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