PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 48.686/2015-PGJ
Assunto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de apoio administrativo nas funções de motociclista, motorista e
supervisor.
Pregão Eletrônico nº: 42/2016-PGJ
Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO
1.
A empresa LABOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA encaminhou
pedido de esclarecimento ao Pregoeiro, por e-mail, datado de 06/10/2016, conforme
documento acostado aos autos do processo, à fl. 384, referente ao certame
supracitado, nos seguintes termos:
Gostaria de solicitar esclarecimento sobre as condições e prezo de
pagamento, especificamente, em relação ao item 8.9 do termo de
referencia, será emitido nota fiscal para o ressarcimento das diárias? Se
sim, há respaldo legal para emissão de nota fiscal para ressarcimento de
diárias?

2.
Em resposta, o Pregoeiro enviou a solicitação de esclarecimento, por
e-mail, datado de 06/10/2016, conforme documento acostado aos autos do
processo, à fl. 385, ao Chefe do Setor de Transporte, a fim de dirimir as dúvidas
suscitadas pelo licitante, assim se pronunciando, por meio de e-mail à fl. 385:
As diárias serão pagas mediante apresentação de recibos a título de
indenização.

3.
Assim, respondida a solicitação de esclarecimentos feitas pelas
empresas supracitadas, remetam-se e-mails desta informação para os licitantes, e
após, que sejam disponibilizadas no site www.mprn.mp.br, bem como no
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Natal/RN, 06 de Outubro de 2016.
Jorge Álvares Neto
Pregoeiro da PGJ/RN
Marcos Antonio de Macedo Cardozo
Secretário
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