
18 de Setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

Condeúba – BA, 18 de setembro de 2019.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO IV

Pregão Presencial SRP nº 032/2019
Processo Administrativo nº 088/2019
Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 

serviços de pesquisa de preços, reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos e forne-
cimentos de passagens aéreas e terrestres nacionais, para atendimento das necessidades de pes-
soas portadoras de enfermidades para tratamento médico fora do domicílio, para pessoas carentes 
cadastradas nos programas sócio assistenciais do Município e para deslocamentos dos agentes 
políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Condeúba, quando em serviço, treinamentos, reu-
niões ou em missão representativa a Órgãos superiores em outros Municípios e Estados.

Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa Viação Novo Horizonte Ltda. em 
17/09/2019, via e-mail: "licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br". 

 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 2.1 do Edital: "A proponente que tiver dúvi-

das quanto à interpretação dos termos deste Edital poderá solicitar ao Pregoeiro, exclusivamente 
por escrito, devidamente protocolado os esclarecimentos necessários, ou através do e-mail no se-
guinte endereço: licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br, até dois dias úteis antes da data fixada 
para recebimento das propostas estabelecida no preâmbulo deste edital." 

Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento. 

Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido das respostas: 

1) “4.4.5. A CPL solicita que os documentos sejam apresentados na ordem deste Edital, com 
todas as folhas numeradas e rubricadas, podendo constar, DA ÚLTIMA PÁGINA, UM “TERMO DE 
ENCERRAMENTO”. Gostaríamos que nos enviasse um modelo do "Termo de Encerramento".” 

R = Inicialmente, cabe destacar que a numeração correta deste item é a 4.3.5, seguindo a ordem 
numérica do Edital. 

Registramos que não há obrigatoriedade na apresentação da documentação na ordem disposta 
no Edital, com folhas numeradas e rubricadas. Nem tão pouco é obrigatória a apresentação do Ter-
mo de Encerramento, pois conforme próprio texto do item, pode-se fazer constar, da última página, o 
mencionado termo. Entretanto, esta solicitação objetiva facilitar e agilizar o processo de assinaturas 
e verificação de ausência de documentos.

Em atendimento ao questionamento, demonstraremos abaixo um modelo que pode ser utilizado 
para este Termo de Encerramento, lembrando que está não se trata do certo e concreto, pois cada 
empresa poderá adotar o modelo que mais lhe for adequado.

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ENVELOPE X

Edital de Licitação nº [•]

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope X, que abrange os documentos 
relacionados à PROPOSTA DE PREÇOS (OU HABILITAÇÃO), conforme exigido no EDITAL, con-
templando um total de [•] páginas.

[Local], [•] de [•] de 201_.

_____________________________________________
[representante legal]

Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo, deve ser 
utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas. Entendendo como “propos-
ta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a propostas técnica (quanto houver) e a 
proposta comercial.

Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital nº 032/2019, mantendo 
a data e horários originários do certame, 20/09/2019 às 09:00hs.

Nos termos do item 2.1.2 do Edital do Pregão Presencial SRP nº 032/2019, “Os esclarecimentos 
serão enviados, sob forma de resposta, pelo mesmo meio em que fora recebido, e publicado no 
DOM para conhecimento dos interessados.”

Atenciosamente,

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro


