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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO, NA 

MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº. 004/2015 
 

OBJETO: Delegação, mediante contrato de permissão, a pessoas físicas capazes e habilitadas, 

para a execução do serviço público de transporte por táxi, no Município de Santa Luzia.   
 
Em atendimento ao disposto no item 1.3 do Edital de Concorrência nº 004/2015, a 

Superintendência de Licitação e Contratos do Município de Santa Luzia, disponibiliza os pedidos 

de esclarecimentos sobre o Edital, recebidos entre os dias 31 de Julho a 07  de Agosto 2015, e 

suas respectivas respostas, sem a identificação do interessado. 

 

As manifestações de esclarecimento, bem como as respectivas respostas, são parte integrante do 

Edital. 

 

QUESTÃO 1: O ítem 5.5 do Edital dispõe que “a pessoa portadora de deficiência deverá 

assinalar no formulário de inscrição e na etiqueta colada na proposta a sua opção em 

concorrer à reserva de vagas para portadores de deficiência..” PERGUNTA: Entre os 

anexos que compõem o Edital não consta anexo denominado “formulário de inscrição” 

como proceder?  

RESPOSTA: O formulário de inscrição deverá ser preenchido no dia da Licitação antes da 

abertura dos envelopes. Em se tratando da etiqueta a ser colada no envelope, o licitante que se 

interessar se inscrever para as vagas destinadas à licitantes portadores de deficiência física, 

deverão assinalar a caneta à frente do campo “Vaga para Permissão na categoria convencional 

item 2.2.1”.  

 

QUESTÃO 2: O ítem 7.1 retrata da Proposta Técnica envelope B não seria envelope A? 

RESPOSTA: Ocorreu no ítem em análise erro material o qual já foi sanado. Portanto, no ítem 

7.1, onde se lê: O ENVELOPE “B” (PROPOSTA TÉCNICA) [...], leia-se: O ENVELOPE “A” 

(PROPOSTA TÉCNICA). 

 

QUESTÃO 3: O ítem 7.1.3 dispõe sobre a entrega da Condição de Prontuário emitida 

pelo DETRAN até 180 dias da data fixada para abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”.  
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RESPOSTA: Conforme descrito no ítem 7.1.3 do Edital, é necessária a Declaração do 

Prontuário fornecida pelo Órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação, apontando 

os registros de multas ocorridas nos últimos 12 (doze) meses, emitida no máximo 180 (cento e 

oitenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes; 

 

QUESTÃO 4 – No ítem 9.14.2.3, no quadro de pontuação a ser descontado dos 

motoristas no caso de multas, caso o condutor tenha de 0 a 3 multas perderá pontos no 

certame? 

RESPOSTA: No quadro de pontuações constante no ítem 9.14.2.3 no referido Edital, serão 

descontados os pontos de acordo com a tabela aos licitantes que apresentem acima de 1 (uma) 

multa. Sendo assim onde se lê: de 0 a 3 multas, leia-se de 1 a 3 multas. 

 

QUESTÃO 5: A declaração exigida no ítem 7.1.2 do Instrumento convocatório em 

análise, emitida pela entidade/empresa que confirme tempo como condutor, ex 

condutor, condutor auxiliar ou ex condutor auxiliar precisa ter reconhecimento de firma? 

RESPOSTA: O licitante deve atentar para as indicações e exigências do instrumento 

convocatório (Edital). O que não estiver descrito como exigência não é necessário, neste caso, 

sendo exigida apenas a emissão da declaração pela entidade competente devidamente assinada e 

carimbada pelo responsável, sendo, portanto, desnecessário o reconhecimento da firma pela 

entidade. 

QUESTÃO 6: Os anexos do Edital pede que seja reconhecida firma do licitante, essa 

informação não consta em nenhuma cláusula do Edital como proceder? 

RESPOSTA:. É necessário que seja reconhecida a firma pelo licitante em todos os anexos que o 

exigem, sendo, portanto, os anexos, parte integrante de todo instrumento convocatório, faz-se 

desnecessária uma cláusula para especificar tal exigência, uma vez que já foi especificado em cada 

anexo.  

 

QUESTÃO 7: Uma vez que na maioria dos casos consta na Carteira Nacional de 

Habilitação do Licitante – CNH o número do CPF e da Carteira de Identidade, ficaria o 

licitante dispensado de apresentar a cópia da Carteira de Identidade? 

RESPOSTA: Não. Deverão ser entregues separadamente: Cópias da Carteira de Identidade 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Prova de regularidade do Cadastro de Pessoa 



 

3 
 

Física (CPF) emitido no site da Receita Federal  e cópia da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). 

 

QUESTÃO 8: Os licitantes poderão retirar o extrato de multas dos últimos 12 (doze) 

meses no site do DETRAN/MG ou necessariamente será exigido Print emitido pelo 

mesmo órgão?  

RESPOSTA: Conforme descrito no ítem 7.1.3 do Edital, é necessária a Declaração do 

Prontuário fornecida pelo Órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação, apontando 

os registros de multas ocorridas nos últimos 12 (doze) meses, emitida no máximo 180 (cento e 

oitenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes. 

 

 

 

Santa Luzia, 11 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Silvia Ângela da Conceição 

 

 
 


