
 

Pregão Presencial nº 063/2020/SENAR-AR/MT 

Processo nº: 173953/2020 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Presencial 

nº 063/2020/SENAR/MT, que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS – BLOCOS 

FICHA DE INSCRIÇÃO E CRACHÁ, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural Administração Regional do Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições e 

especificações contidas no instrumento convocatório, solicitado pelo Sr. Douglas A. 

Pedroso Filho, representante legal da empresa Gráfica Print. 

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 1.2. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 

a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, até as 17h00 

(dezessete horas) do dia útil imediatamente anterior à realização da sessão licitatória. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado 

pelo Sr. Douglas A. Pedroso Filho, representante legal da empresa Gráfica Print, a qual 

foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação no dia 14/01/2021. 

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 

peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar 

dentro do prazo legal. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

Esclarecimento 1: 

“Vimos mui respeitosamente através deste, pedir esclarecimento sobre o item 01 

do Pregão Presencial nº 63/2020. 

(Item 01) No bloco terá: 

- 8 folhas (ficha de inscrição) 

- 2 folhas (ficha de presença) 

- 15 folhas (ficha de avaliação) 



 

Queremos saber se as 8 folhas da ficha de inscrição, serão iguais ou se serão 

diferentes. A mesma indagação vale para as ficha de presença e ficha de 

avaliação; ou seja, serão 3 modelos de folha ou 25 folhas distintas entre si?” 

Em atenção ao acima questionado, cabe informar que o item 01 – Bloco Ficha 

de Inscrição e avaliação constante do lote, será suprimido, tendo em vista que o modelo 

descrito deverá sofrer alterações. Para tanto, segue anexo 1ª adendo ao edital em exame.  

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 20 de janeiro de 2021 

 

 

 

(Original assinado) 

José Paulo Souza Santos 

Pregoeiro 


