
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Eletrônico nº 030/2017  

 
Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 30/06/2017 às 13:01h  que informam dúvidas sobre as des-
pesas oriundas do Pregão Eletrônico supra mencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos, cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “QUESTIONAMENTO: 
Prezados,  

 Solicitamos esclarecimentos sobre a fonte de recurso (dotação orçamentária) destinada para contratação 
referente ao pregão supracitado, conforme segue: 

12.1 As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios específicos consig-
nados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nas dotações orçamentárias relacionadas 
abaixo (relação em edital). 

 A verba designada para aquisição dos objetos, são fonte de: 

 (   ) Recurso Próprio da Prefeitura     (   ) Convênio   (    ) Emenda Parlamentar   (   ) Outros 

 Sendo, Recurso Próprio da Prefeitura, solicitamos informar se o valor já está disponível em conta, e se os 
prazos de pagamento são realizados dentro dos prazos previstos? 

 Sendo, Convênio, qual a origem e nº de repasse do mesmo, e se houver contrapartida do município qual o 
valor real ou porcentagem de cada? 

 Sendo, Emenda Parlamentar informar o nº de repasse, e se já está disponível em conta para pagamento. 

 Sendo, Outros solicitamos especificar qual a fonte e origem do mesmo? 
 
Sendo a solicitação feita tempestivamente, aguardamos deferimento e resposta para este. 
 
Atenciosamente, 
Caroline Stresser 

Grupo Asa Empresarial Ltda 

Fone: (41) 3388-3400 

Fax: (41) 3388-3431 

comercial1@grupoasaempresarial.com.br 

 

Resposta: Conforme Item 12.1 As despesas oriundas da presente aquisição correrão 
por conta de recursos próprios específicos consignados no orçamento da Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste. 

13.1 O pagamento dos materiais será efetuado por execução mensal, será efetuado 
em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor 
competente, mediante controle emitido pelo fornecedor. 

 

Ressaltamos que as obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-
ão em Ata de Registro de Preço. 

 Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

mailto:comercial1@grupoasaempresarial.com.br


 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
*Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 
 

 
 

*Original assinado nos autos do processo 


