
FOLHA DE INFORMAÇÃO - ERRATA 
 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0141/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 
PROCESSO N.º: 00163.11.07.611.2021. 
 
 
Objeto: Prestação de serviços bancários para o pagamento da remuneração, proventos e benefícios 
de empregados, servidores ativos, inativos, pensionistas e não efetivos; e fornecedores da 
Administração Direta e Indireta (ISSM, LIMPEC, STT) do Município de Camaçari. 
 
ERRATA 
 

Informamos aos interessados em participar do Pregão em epigrafe, que nas cláusulas – Minuta do contrato, 
como, passam a ter a seguinte redação conforme já estabelecidos no anexo I – Termo de referencia parte 
integrante do edital 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

Onde se lê:  

§ 1º. A contratada pagará em moeda corrente nacional, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação, à 
vista e sem qualquer desconto, o valor ofertado, mediante depósito bancário devidamente comprovado; 

Leia-se:  

§ 1º. A CONTRATADA pagará em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária, em parcela 
única em até 20 (vinte) dias, a contar da comprovação da publicação resumida do instrumento de 
contrato em imprensa oficial, o valor ofertado para o(s) respectivo(s) lote(s), mediante depósito 
bancário devidamente comprovado. O(s) valore(s) serão integralmente depositados, em parcela única, 
na conta do Município; 

(...) 

§ 3º Constituem OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

Onde se lê:  

VI - devolver em (D+4) todo e qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas contas dos 
fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o CONTRATANTE; 

Leia-se:  

VI - Devolver em (D+1) todo e qualquer montante residual decorrente de rejeições ocorridas nas contas 
dos fornecedores detectadas quando da troca de arquivos com o CONTRATANTE; 

(...) 

Onde se lê:  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



XX - disponibilizar uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas dos servidores no prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da assinatura do contrato; 

Leia-se:  

XX - disponibilizar uma Central de Atendimento Telefônico para esclarecer dúvidas dos 
empregados/servidores ativos e inativos no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do 
contrato; 

 
Em 01/09/2021 

 

Atenciosamente,  

 

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 

Pregoeira da COMPEL 


