
 
 

 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 231/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00960.11.07.611.2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção continuada de áreas verdes 

com serviços de plantio de espécies, roçagem (capinação), serviço de corte, poda, secção de raízes, tratamento de solo 

com utilização de adubos químicos e orgânicos, irrigação das áreas (molhação) e a erradicação de trepadeiras de árvores e 

arbustos, com o descarte do material com destinação adequado. Os serviços serão executados em todas as Unidades 

Administrativas, Unidades de Saúde, praças, canteiros de vias públicas e Unidades Escolares do Município de Camaçari de 

acordo com os requisitos constantes no presente termo de referência. 

 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos aos 

interessados: 

 
PERGUNTA 01: 
 
ITEM 8.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta:  
      
             Subitem a)  
 
  O modelo mencionado para apresentação dos dados do representante legal consta no ANEXO V, contudo o mesmo 
refere-se a Minuta do Contrato. 
 
Pergunta: Teria outro anexo em substituição? 
 
RESPOSTA 01: 
 
O Anexo VI é o Modelo de Dados para assinatura do Contrato. 

 
PERGUNTA 02: 
 
TEM 9.2.4  Qualificação Econômica- Financeira 
  
            Subitem a.2) " Fotocópia do livro diário... "  
 
Pergunta: Faz-se necessário a apresentação do livro diário completo, incluindo a escrituração contábil mensais?? Ou 
podemos apresentar os termos de abertura e encerramento juntamente com o balanço patrimonial e as demonstrações??? 
 
RESPOSTA 02: 
 
Deverá ser apresentado os Termos de abertura e encerramento, juntamente com as demonstrações contábeis, conforme 

subitem 9.2.4, alínea “a”: 

 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, acompanhados de 
cópia do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, 
registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou autenticado por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, para as empresas que utilizem o sistema eletrônico de escrituração, 
apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado 
por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta, 
vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. 

 

Em 11/12/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


