
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Camaçari, BA – 06 de outubro de 2017. 
 

De: COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Para: MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 
Sr. Luan Conceição Alves 

Assunto: Diligência referente ao PP n.º 044/2017 (Presencial) - COMPEL 

 
 

Processo n.º 00400.11.07.611.2017 
 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de água mineral natural, própria para consumo humano, 
sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200ml, bem como em garrafão retornável de 
20 (vinte) litros, incluindo entrega, para atender as necessidades de diversas Secretarias do 
município de Camaçari/BA 
 
Prezado Senhor, 
 

Informamos que em conformidade com o art. 27, §5º da Lei Municipal 803/2017 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93 em seu artigo 43, § 3º, que estabelece a “faculdade da Comissão ou 
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo”, e visando resguardar a Administração quanto à 
contratação a ser realizada, comunicamos que em análise aos documentos apresentados na fase 
de propostas de preços, e com intuito de complementar a instrução do processo, solicitamos que 
sejam apresentadas a título de esclarecimento as seguintes informações; 
 

� Considerando a apresentação da declaração no que se refere à exigência “D”, no qual 
solicita a apresentação da “relação explicita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de 

que dispõem de profissionais, instalações e veículos em bom estado, adequados à execução 

rápida e eficiente dos serviços”, solicitamos a comprovação da propriedade do veículo 
modelo Caminhão Baú – KIA 2500 (BONGO) de placa NIZ 7320, informada na referida 
declaração; 

 

� Considerando a necessidade em verificar a exequibilidade do valor final, solicitamos que seja 
apresentada a composição de custos inerentes a sua proposta final, informando que dispõe 
de condições materiais para execução da proposta referente ao lote, cuja empresa foi 
declarada vencedora. 
 

� Considerando que a distribuição do produto será de responsabilidade da contratada, 
solicitamos a comprovação da prestação de serviços compatível e pertinente com o objeto 
desta licitação, através de nota fiscal ou documento equivalente. 

 
Em tempo, informamos o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta diligência, no 
Portal de Compras de Camaçari, ressaltando que o não atendimento da mesma, ocasionará sua 
desclassificação/inabilitação no referido certame. 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 
 


