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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº. 01 
 

 

 

Eu JOSÉ JORGE DE FARIAS, brasileiro, casado, servidor público, PREGOEIRO da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, designado através da Portaria nº. 759 de 01 de 

junho de 2020, venho por meio deste apresentar os esclarecimentos solicitados. 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTO DO PREGOEIRO 

 
Considerando o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 

040/2020, cujo objeto da presente licitação é a contratação de empresa(s) para confecção e 

fornecimento de impressos e placas de sinalização, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência (Anexo I) do Edital,  apresentado por FERRONATO LICITAÇÕES, 

devo esclarecer que: 

 

 

 

DOS FATOS 

 

Recebemos o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL, via e-mail no dia 

08/09/2020, lembrando que o referido pedido está em desacordo com o subitem 14.2 do 

Edital, onde não reconhecemos o mesmo, porém iremos responder. 
__________________________________________________________________________ 

 

1 – REFERENTE A QULIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

12.4.1 - A licitante deverá apresentar Atestado de capacidade técnica expedida pela Divisão 

de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira/PA, comprovando que a licitante 

manteve ou mantém contrato para o fornecimento e/ou execução da mesma natureza desta 

licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade, 

acompanhado de cópia da nota fiscal e/ou não ter fornecido e/ou executado o objeto desta 

licitação a este município; 

  

RESPOSTA: O atestado solicitado no subitem 12.4.1 deve ser emitido pela Divisão de 

Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira, conforme grifo a seguir: 
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12.4.1 - A licitante deverá apresentar Atestado de capacidade técnica expedida pela Divisão 

de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira/PA, comprovando que a licitante 

manteve ou mantém contrato para o fornecimento e/ou execução da mesma natureza desta 

licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade, 

acompanhado de cópia da nota fiscal e/ou não ter fornecido e/ou executado o objeto desta 

licitação a este município; 

__________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSÃO 

 

Eu JOSÉ JORGE DE FARIAS, atuando como PREGOEIRO neste certame, na certeza de 

ter esclarecido as dúvidas ora citadas, pela possível licitante, nos colocamos a disposição 

para maiores esclarecimentos. 

 

Altamira/PA, 09 de setembro de 2020. 

 

 
 

JOSÉ JORGE DE FARIAS 

Pregoeiro – Portaria nº. 759/2020 
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