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ESCLARECIMENTO 03 
 
Pergunta 1) Verificamos no Edital que a modalidade será PRESENCIAL. Considerando a pandemia COVID-

19 e as atuais condições sanitárias de aumento na taxa de transmissão, a modalidade será mantida? 

Resposta 1) SIM a modalidade será mantida, entretanto, a presença física das licitantes na sessão pública 
não é obrigatória. 

 

Pergunta 2) Existe a possibilidade de enviarmos a documentação via Correios? Faríamos o envio 

antecipadamente para garantir a chegada do material na data de abertura dos envelopes. 

Resposta 2) Sim, existe a possibilidade de envio via Correios. Conforme descrito no item 4 do edital   temos: 

4.1. Os interessados em participar da licitação deverão entregar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, na data, horário 

e local indicados no Preâmbulo deste Edital, os seguintes itens: 

4.1.1. Externamente aos Envelopes nº 1 e 2: 

a) Carta emitida pela Proponente nomeando o seu representante; e 

b) Informações da Proponente, conforme Modelo do Anexo II “a”, deste Edital. 

4.1.2. O Envelope contendo os Documentos de Habilitação e o Envelope contendo a Proposta de Preços referentes aos serviços 

técnicos de topobatrimetria e hidrometria para o projeto Bem Querer, conforme as especificações apresentadas no Projeto Básico 

– Anexo I deste Edital. 

4.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados à EPE, em 1 (uma) via, em envelopes 

separados, invioláveis e não transparentes, na data, hora e local indicado no Preâmbulo deste Edital. 

4.3. Os Envelopes deverão ser identificados externamente da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Ref.: Licitação EPE nº LI.EPE.002/2021 

Data: ____/_____/2021 - Horário:____ h. 

À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. 

Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis,  5º andar (protocolo), Centro, CEP 20040-020, Rio de 

Janeiro – RJ  

Razão Social da Proponente: 

 
 

ENVELOPE Nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
Ref.: Licitação EPE nº LI.EPE.002/2021 

Data: ____/_____/2021 - Horário:____ h. 

À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis,  5º andar (protocolo), Centro, CEP 20040-020, Rio de 

Janeiro – RJ 

Razão Social da Proponente: 

 

4.4. Não serão aceitos documentos e propostas: 

a) transmitidos por fac-símile, telegrama, e-mail ou outra forma de apresentação não prevista no presente Edital; 
b) que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste Edital; 
c) apresentados fora do local, da data e do horário limite; e 
d) certidões que não indicarem a data de validade, a não ser aquelas que tenham sido emitidas nos últimos 120 (cento e vinte) 
dias em relação à data indicada no preâmbulo deste Edital. 

4.5. A apresentação da proposta implicará na declaração expressa da licitante, sob as penalidades da Lei, que está ciente de que 

NÃO poderá contratar com a EPE, caso esteja enquadrada em quaisquer das hipóteses previstas no art. 12 do RLC/EPE. 

4.6. Deverão ser apresentadas, em papel timbrado da licitante, em idioma português, admitindo-se tão somente as expressões 

técnicas de uso corrente em língua estrangeira, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas pelo 

representante legal ou procurador da licitante. 

4.7. Deverão atender a todos os itens, requisitos e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, cabendo à Comissão 

Especial de Licitação relevar ou não, eventuais falhas formais. 

4.8. Não serão considerados, para efeito de desclassificação, erros de digitação ou ausência de palavras que, em função de 

características inerentes ao objeto ofertado, não comprometam a proposta. 

 


