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FOLHA DE INFORMAÇÃO - ERRATA 

 

PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
 
OBJETO: Registro de preço para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços médicos, em caráter complementar, visando a continuidade da prestação de serviço 

de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) no município de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 04/08/2021. 

 
Informamos aos interessados em participar do Pregão em epigrafe e visando dar maior 

equilíbrio e eficiência na qualificação dos participantes, garantindo a maior participação de 

licitantes no certame, comunica aos interessados, que devido a erro de digitação no item 6.3, 

passa a ter a seguinte redação; 

 

ONDE SE LÊ: 
 
6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
(...), 

 

i) entidades empresariais constituída sob a forma de cooperativas, salvo para o lote 

01. 

 

i.1) Será permitida a participação de cooperativas para o lote 01, desde que 

apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, 

com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão 

da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam 

executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 

intermediação ou subcontratação. 

(...), 

 
LEIA – SE: 
 
6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 (...), 

 

i) entidades empresariais constituída sob a forma de cooperativas, salvo para o lote 01. 
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i.1) Será permitida a participação de cooperativas para o lote 01, desde que 

apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, 

com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão 

da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam 

executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 

intermediação ou subcontratação. 

 

(...), 

 

A vedação à participação de cooperativa para o lote 02 foi um equívoco do Edital, pois não 

observou que os lotes os lotes 01 e 02 possuem os mesmos serviços – prestação de 

serviços médicos. Face ao exposto, as demais informações permanecem inalteradas no 

Edital os termos da publicação. 

 

Em 30/07/2021. 

 

 

Monique de Jesus Fonseca Senra 

Pregoeira da Compel 

 


