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ESCLARECIMENTO 

 

Trata o presente de análise dos esclarecimentos enviados pela empresa BRASCONTROL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA interessada em participar do processo licitatório nº 

099/2017, Pregão Presencial nº 072/2017 que tem como objeto a Contratação de empresa para 

execução de projeto de modernização e prestação de serviço de requalificação de trânsito, 

incluindo manutenção, fornecimento e instalação de mobiliário semafórico, controladores 

eletrônicos, ativos eletrônicos de rede, LEDs e softwares em atendimento a Superintendência 

Municipal de Transito de Pirapora - SUMUTRAN. 

Quanto ao Questionamento 1 - O entendimento está correto. No entanto, para evitar que 

empresas sem experiência participem do certame, será exigido atestado de capacidade técnica 

que demonstre aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, as devidas retificações serão realizadas; 

 

Quanto ao Questionamento 2 – o Pedido tem fundamentação em parte. No que se refere ao 

documento exigido no item 4.1 este deverá ser apresentado como documento de habilitação, 

conforme consta no item 6.4.1 do edital. Em relação ao item 4.2 este deverá ser apresentado na 

assinatura do contrato. 

 

Quanto ao Questionamento 3 – As planilhas são complementares entre si e estão evidenciando 

serviços diferentes a serem executados. 

 

Quanto ao Questionamento 4 – As amostras serão analisadas por Comissão de Avaliação da 

SUMUTRAN (Superintendência Municipal de Trânsito de Pirapora) após a declaração da 

empresa vencedora da licitação. A estrutura necessária será disponibilizada pela SUMUTRAN. 

 

Tendo em vista que os fatos esclarecidos e que a retificação dos itens apontados não geram 

alteração quanto a apresentação das propostas, a data do certame permanecerá inalterada. 

 

Pirapora 12 de dezembro de 2017. 

 

_____________________ 

Ailton Barreto 

Pregoeiro Municipal 


