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ESCLARECIMENTO 

 

Proponente solicitando esclarecimento em referência à solicitação de uma empresa participante no Pregão 

010/2021. 

 

Selvíria (MS), 11 de maio de 2021. 

 

À 

Pedido de esclarecimento impetrado pela empresa CASTRO PONTES SERVIÇOS, onde pede esclarecimentos 

via e- mail no dia 11/05/2021: 

Requer a empresa esclarecimento: 

Referente Pregão Presencial 010/21 segue questionamento. 

A Empresa CASTRO PONTES SERVIÇOS interessada em participar da licitação em epigrafe, e com base no princípio da 
transparência, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos: 

 No edital consta seguido do modelo de proposta, um modelo de planilha de Custos. Porém a mesma não é 
relacionada no item 8 “Do Conteúdo do envelope de Proposta”. 
Logo ficou a dúvida: 

1. A Planilha de Composição de Custos, é item obrigatório (para todas as licitantes) de constar no envelope 
de propostas? 

  
 No item 17.8 “Integram o presente Edital” informa que o modelo de Proposta é o Anexo VI.   

Porem o modelo constante no Anexo VI, na verdade é a Declaração de ME/EPP que é mencionada no item 
7.6 como Anexo VII. 
Ou seja, o edital está dubio e confuso em suas informações e modelos disponibilizados. 

2. O Edital será corrigido? Ou quais anexos devemos considerar (os descritos ao longo do edital, ou os 
modelos)? 

  
 Ademais, a relação de anexos constante tanto no item 9 “Do Conteúdo do envelope de Habilitação” (a 

exemplo dos itens 9.5.1 e 9.5.3 ) e 17.8 “Integram o presente Edital” não condizem com os modelos 
constantes no Edital. 

3. O Edital será corrigido? Ou quais anexos devemos considerar (os descritos ao longo do edital, ou os 
modelos)? 

 

 Esclarecimento: 

  1) Sim! 

  2) Considerar os modelos, pois já foi corrigido; 

  3) Considerar os modelões, pois já foi corrigido; 

 17.8 Integram o presente Edital: 
 
 ANEXO I –Termo de Referência. 
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 ANEXO II – Modelo Proposta Comercial;  
 ANEXO III - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 
 Administração Pública; 
 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Menor Trabalhador;  
 ANEXO V - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
 ANEXO VI – Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 117/2015/ Enquadramento como 
 Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
 ANEXO VII – Declaração de Inexistência de Sócios comuns;  
 ANEXO VIII – Minuta do Termo de Contrato; 
 ANEXO IX - Modelo de Aceite do teor do Edital. 

  

  Todo esclarecimento possuem natureza vinculante ao processo licitatório; 

 

 

Juliano Barbosa Dolores 

Pregoeiro oficial 

Juliano Barbosa Dolores


