
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 127/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00749.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza (Papel Higiênico) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal.  
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
Pergunta:  
  
1 - Em referencia a amostra, favor informar qual o critério que deverá prevalecer:  
 
O ítem 7 do Anexo I - Termo de Referencia, que diz: 7. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
"Cada licitante deverá apresentar uma amostra lacrada do produto, em conformidade com as especificações contidas na 
proposta de preços e no edital. A embalagem do produto cotado deverá apresentar informações que os identifique de 
acordo com as exigências e especificações, lote, data de fabricação, prazo de validade, marca e nome do fabricante."    
 
ou a legenda do Campo Exigencia do Anexo II - Modelo de Proposta de Preço, que diz: A licitante arrematadora do 
lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da convocação pelo Pregoeiro para apresentar amostra do item 
(s)/lote(s). A apresentação da amostra e sua aprovação é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º 
lugar. A amostra deverá ser protocolada na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) 
Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-970, no 
horário de atendimento das 8h às 14h. A licitante deverá apresentar uma amostra lacrada do produto, em conformidade com 
as especificações contidas na proposta de preços e no edital. A embalagem do produto cotado deverá apresentar 
informações que os identifique de acordo com as exigências e especificações, lote, data de fabricação, prazo de 
validade, marca e nome do fabricante." 
 
2 - O ítem 9.2.3 - Qulificação Técnica, exige na letra "a)  Alvará de licença e funcionamento emitido pela Secretaria da 
Fazenda Municipal da sede da licitante, caso o documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, considerar-se-á 
o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua emissão." 
 
O Alvará de Licença e Funcionamento, só é válido mediante a apresentação do Alvará da Vigilância Sanitária. 
Portanto, o Alvará da Vigilância Sanitária também tem que ser exigido como Qualificação Técnica e ser incluído no 
Edital. 
 
Resposta: 
 
No que tange à indagação 01, salientamos que os critérios elencados nos Anexos I e II não se excluem de 
modo a um prevalecer sobre o outro, como pretende fazer crer o licitante. Ao contrário, as disposições 
constantes do Anexo I do Termo de Referência, trazem, de forma sucinta, os requisitos a serem observados 
pelos licitantes quando da apresentação do produto (lote, data de fabricação e validade, marca, entre outros), 
ao passo que as exigências do Anexo II são referentes ao modo como deverá ser realizado o depósito/entrega 
dos produtos para análise, inclusive com repetição do quanto consta no Anexo I do Termo de Referência. 
 
Quanto à indagação 02, a exigência será mantida, pois o Alvará de Licença e Funcionamento, tem sua validade 
expressa. Se o mesmo condicionar a apresentação de outro documento, essa deverá ser observada. Em 
tempo, informamos que apenas a licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da 
convocação pelo Pregoeiro para apresentar a amostra. 
 

Em 08/01/2018. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


