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OBJETO: Prestação de serviço de capinação e limpeza periódica do terreno do Centro de 
Operações da PBGÁS, bem como remoção dos resíduos para local adequado, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência 

Assunto: Esclarecimentos 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte 
esclarecimento do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Licitante solicita “a revisão do modelo de declaração de cumprimento ao item 6 do edital, 
anexo F, que cita que a empresa tem conhecimento de "todas as instalações atuais 
existentes (para passagem dos cabos de imagem e alimentação elétrica) 
atendem as exigências descritas nas normas da ABNT que tratam deste tipo de 
serviço." (grifos nossos), pois não entendemos a conexão deste trecho da declaração 
com a execução do serviço que trata-se de capinação e limpeza de resíduos”. 
 
 
 
 
Resposta: Em atendimento ao solicitado, o texto do Anexo F passará a ser: 
 
 

Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as 
condições e facilidades nos locais dos serviços, bem como onde serão realizadas 
as obras/serviços objeto desta, e todos os outros fatores que possam afetar as 
obras/serviços, inclusive legislações local e ambiental específicas que tratam 
deste tipo de serviço. 
 
 
João Pessoa/PB, 28 de janeiro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 
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À 
PBGÁS 
 
   
 Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014 

 
  
 Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as 
condições e facilidades nos locais dos serviços, bem como onde serão realizadas as 
obras/serviços objeto desta, e todos os outros fatores que possam afetar as obras/serviços, 
inclusive legislações local e ambiental específicas que tratam deste tipo de serviço. 
 
 
 
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
Assinatura(s): 

 
 

 
___________________________________ 

Nome da Empresa licitante; e 
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante 

 
 
 

Assinatura: 
 
 

 
________________________________________ 

 .......... 
 
 
Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa e entregar ao representante da PBGÁS 
que acompanhou a visita, para devida assinatura. 
 


