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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 fornecimentos de passa-
gens aéreas e terrestres nacionais, para atendimento das necessidades de pessoas portadoras de enfermi-
dades 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, reuniões ou em missão representativa a Órgãos superio-
res 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 dúvidas 

quanto à interpretação dos termos deste Edital poderá solicitar ao Pregoeiro, exclusivamente por escri-
to, devidamente protocolado os esclarecimentos necessários, ou através do e-mail no seguinte 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 ENCER-
RAMENTO”. 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 Termo de 
Encerramento, pois conforme próprio texto do item, pode-se fazer constar, da última página, o menciona-
do 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 rela-
cionados à PROPOSTA DE PREÇOS (OU HABILITAÇÃO), conforme exigido no EDITAL, contem-
plando 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 “proposta” 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 
 

CONTRATO: 133/2019 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA – BA; Contra-
tado: VIRGÍLIO IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA. CPF: 709.212.025-04. Endereço: Rua Taman-

daré, nº 1181, Lagoinha, Guanambi – Bahia, CEP. 46.430-000. Objeto: contratação de profissional para 
apresentação artística com o grupo musical “KEL DO FORRÓ”, durante as festividades do Senhor do 
Bonfim, em comemoração aos “FESTEJOS TRADICIONAIS”, na comunidade de Canto do Riacho, 

zona rural, Malhada – Bahia, promovido pela Secretaria Municipal de Educação/Departamento de 
Cultura, a realizar-se no dia 10 de Agosto de 2019, deste município de Malhada – Bahia. Valor (Global): 
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
204 – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer; ATIVIDADE/PROJETO: 2021 – COME-

MORAÇÃO DE FESTIVIDADES; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00.00 – OUTROS SERV. 
DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. DATA DE ASSINATURA: 09/08/2019. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 
 
CONTRATO: 134/2019 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA – BA; Con-

tratado: RENIVALDO MOREIRA DA SILVA. CPF: 000.525.995-90. Endereço: Povoado do Pau D’ar-
co, zona rural, Malhada – Bahia, CEP. 46.440-000. Objeto: contratação de profissional para apresentação 
artística com Grupo Musical “NAVE DE PLAYBOYS”, durante ato inaugural de ampliação do sistema 
de abastecimento de água, no dia 31 de Agosto de 2019, na comunidade de Ilha de Zezé, zona rural, des-
te município de Malhada – Bahia. Valor (Global): R$ 700,00 (setecentos reais). Dotação Orçamentária: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 202 – Secretaria Municipal de Administração; ATIVIDADE/PROJE-
TO: 2006 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINSITRAÇÃO GERAL; ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.36.00.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. DATA DE ASSINATURA: 
30/08/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO  

Autorizo por meio desta, a Empresa DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com  sede à Praça Santo Antônio, Nº 448, Centro, Mirante – Bahia, CEP 45.255-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob N.º  11.366.233/0001-29, a iniciar os serviços referente à obra de pavimentação 
em paralelepípedos em diversas ruas  do Distrito de Canabrava, Malhada - Bahia, objeto do Contrato de 
Repasse nº 846072/2017MCIDADES/CAIXA,  com contra partida do Município, conforme projeto, pla-
no de trabalho, e em observância ao detalhado na  planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro, 
e em observância ainda às especificações detalhadas no  memorial descritivo, sob o regime de empreitada 
por menor preço global, de acordo com as especificações  pertinentes a Tomada de Preços 004/2018.  
Tomada de Preços N.º 004/2018, e formalizada pelo Termo de Contrato N.º 126/2018, de 08/06/2018.  
O valor total dos serviços, referente à obra de pavimentação em paralelepípedos é de R$ 270.589,85 
(DUZENTOS  E SETENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E 
CINCO CENTAVOS), com prazo de  execução de 05 (cinco) meses, contados a partir do recebimento 
desta Ordem de Serviço. 

 Malhada – Bahia, 12 de Junho de 2019. 
    
VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA CON-

TRATANTE 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019 – SRP REPETIÇÃO 
 
 OBJETO – Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para pres-

tação de Serviços de laboratório de análises clínicas, para atender a Secretaria de Saúde, deste município 
de Malhada - Bahia, de acordo com as especificações do Termo de referência, Abertura: 16/09/2019 às 
15h00min. O Edital a disposição no site http://www.malhada.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 14:00 horas. Informações gerais através do telefone: (77) 3691-2145 ou pelo e-mail: licitacao@
malhada.ba.gov.br. Pregoeiro: João Batista Pereira de Souza. 


