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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 018/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 047/2020 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: L.RAMPASSO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES 

 

 

O Pregoeiro do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo em 
epígrafe, apresentada pela licitante L.RAMPASSO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES, com as 
seguintes razões de fato e de direito: 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial – Registro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos sob demanda, constando de elaboração de projetos 
executivos de rede de comunicação (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica), 
execução de infraestrutura de rede comunicação (cabeamento lógico e energia elétrica), com 
fornecimento de materiais e de equipamentos e ativos de rede. 

A licitante L.RAMPASSO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES, apresentou pedido de 
esclarecimentos ao edital, aos quais passamos a responder: 

1 - Considerando o disposto no item 8.1.2 c), referente a exigência da certidão 
estadual de débitos, gostaria de saber se será aceita a certidão da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, referente a divida ativa, ou somente será aceita Certidão Negativa de 
Débitos Tributários Não Inscritos? 

Resposta:  Consta no edital: 
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Para fins de cumprimento da exigência editalícia será aceita a certidão emitida 
pela Fazenda Estadual de São Paulo, qual seja,  Certidão Negativa de Débitos Tributários Não 
Inscritos: 

 

(Fonte:https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/perguntas-frequentes.aspx ) 

Diante do exposto, tem-se por respondido o pedido de esclarecimentos da 
licitante  L.RAMPASSO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES. 

 

Nova Lima 16 de março de 2020. 

 

 

Daniel Santana soares 
Pregoeiro 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/perguntas-frequentes.aspx

