
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 100/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00657.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de preços de pessoas jurídicas para Fornecimento de Produtos e Prestação de 
Serviços Funerários, visando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES do Município de Camaçari. 
 
PERGUNTA: 
 
Referente a Minuta do anexo v (Registro de Preços) A tabela do  PROMITENTE 
FORNECEDOR  deve ser preenchidos só os campos de informações do licitante? Porque minha 
dúvida é referente aos itens de informações das especificações de preços. 
 
RESPOSTA: 
 
O Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços, refere-se a um documento (Ata de Registro de 
Preços) que será assinado posteriormente pela licitante vencedora do certame e seu preenchimento 
é de responsabilidade da Comissão de Licitação. Portanto, o mesmo não deverá ser apresentado 
pelos licitantes. 
 
PERGUNTA: 
 
Em relação ao anexo II nas condições de pagamento a orientação do preenchimento  indica o campo 
VI do edital, mas o campo se refere aos anexos do edital. No meu entendimento conclui que no 
campo de  VALIDADE DA PROPOSTA: (60 dias) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:(30 dias).   Meu 
entendimento está certo? 
 
RESPOSTA: 
 
O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias. Já o pagamento será 
realizado em até 30 dias após a entrega da nota fiscal/nota fatura devidamente atestada. 
 
PERGUNTA: 
 
Em relação aos anexos I,V,VII,VIII são entregues fora dos envelope. 
 
RESPOSTA: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: É um documento que visa instrução do processo licitatório, 
portanto não deve ser apresentado pelo licitante. 
 
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: refere-se a um documento (Ata de 
Registro de Preços) que será assinado posteriormente pela licitante vencedora do certame e seu 
preenchimento é de responsabilidade da Comissão de Licitação, portanto, o mesmo não deverá ser 
apresentado pelos licitantes. 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Deverá ser apresentado juntamente com a documentação de 
Credenciamento. 
 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO: Deverá ser apresentado no Envelope n.º 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 
 
 
10/11/2017 
 
 
Atenciosamente, 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


