
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 04 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018  

 

OBJETO: Contratação de agência de publicidade para a prestação de serviços 

publicitários de execução indireta na elaboração de projetos e campanhas para o 

Legislativo do Município de Pará de Minas, nas campanhas previstas no 

“BRIEFING”. 

 

I) Na segunda página do edital da Concorrência Pública 01/2018 consta que a 

sessão pública está marcada para as 9h do dia 27/08/2018 e a entrega dos 

envelopes até 9h30 do mesmo dia. 

 

Dúvida: Como é possível a entrega dos envelopes até 30 minutos após o início da 

sessão? Isso prejudicaria o certame, pois só é possível abrir o envelope nº 01 

quando todas as licitantes estiverem presentes, ou seja, teríamos que aguardar 

até as 9h30 para iniciar a sessão. Logo, de 9h as 9h30 não poderia haver sessão. 

 

 
- A dúvida apresentada encontra-se esclarecida nos itens 12.8 e 12.8.1 do edital. 

Como se pode observar procedendo-se à leitura desses itens, a sessão terá início 

às 9 horas do dia 27/08/2018, compreendendo a identificação do representante 

das licitantes, seguida do recebimento dos envelopes e, após, exame, rubrica e 

abertura desses invólucros. Assim, o edital prevê que o horário para entrega dos 

envelopes será até as 9h30min e que, após esse prazo, nenhum outro invólucro, 

documento ou embalagem será recebido. Portanto, dizer que a abertura da 

sessão se dará às 9 horas, conforme o edital, significa que nesse horário o 

Presidente da CPL e demais membros da Comissão de Licitação estarão 

disponíveis para recebimento dos envelopes e início do credenciamento dos 

licitantes, ou seja, tais procedimentos iniciam-se com a abertura da sessão, e o 

horário de 9h30min é tão somente o horário limite para apresentação de 

envelopes/documentos. O Presidente da CPL esclarece ainda que o horário de 



 

 

credenciamento poderá, eventualmente, ultrapassar as 9h30m, sendo, que nessa 

situação, os licitantes que estiverem presentes na Sala de Licitação deverão 

entregar seus envelopes para a Comissão até as 9h30min e aguardar o término 

do credenciamento. 

 

Euler Aparecido de Souza Garcia 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 


