
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS (I) 

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0122/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00380.11.07.611.2020. 
 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa de prestação de serviços de 
limpeza/desinfecção interna dos veículos próprios e locados, incluindo ambulâncias, 
pertencentes à Secretaria de Saúde, contendo os insumos necessários para subsidiar as 
ações e medidas de combate ao COVID - 19. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 

em referência e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria da Saúde, 

informamos; 

 

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

1 –          Em leitura do Item 10. PROPOSTA ESCRITA, subitem 10.1.2, restaram 
dúvidas quanto aos que seguem, assim, indaga-se no que tange ao colacionado: 

  
“10.1.2 O arrematador do LOTE deverá encaminhar à Comissão Central Permanente 

de Licitação – COPEL, no endereço indicado no campo III – Dados do Edital , no prazo 
máximo de 01 (um) dia útil a contar da data e hora do encerramento da etapa de 
lances, o que segue:” 

  
Assim, r. ao nosso sentir, não restaram tais detalhes levantados como sendo 

objetivos, ao qual da forma que esta, pode levar a erro no que concerne ao envio e 
recebimento dos documentos no endereço competente, senão vejamos: 

  
1.a – No caso de empresa sediada fora do Estado da Bahia, e seja declarada 

vencedora do certame, ao qual, não possua o município em questão, município este Sede, 
SEDEX 10, onde, mesmo que enviados os documentos em 01 (um) dia útil “à Comissão 
Central Permanente de Licitação – COPEL, no endereço indicado no campo III – Dados do 
Edital”, “...a contar da data e hora do encerramento da etapa de lances...”, tais chegarão por 
exemplo, após 5 (cinco) dias de enviados, por óbvio, dentro do aprazado, e prescrito pelo 
edital. 

  
  
Assim, questiona-se: 
  
Tal empresa será inabilitada ou não, uma vez que somente há prazo para envio dos 

documentos, e não relaciona prazo máximo para que tais cheguem no endereço indicado? 
  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



  
Contando com o entendimento e colaboração por parte da Administração, 

aguardamos resposta referente ao descrito acima. 
 

DOS ESCLARECIMENTOS: 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação acima 

mencionada, informamos: 

 

No que tange a entrega da documentação, informamos que após o encerramento da 

disputa do certame os documentos exigidos no edital deverão ser encaminhados, no 

endereço indicado no campo III – Dados do Edital, no prazo máximo de 01(um) dia útil, 

sendo considerada a data de envio/postagem junto aos Correios ou empresas prestadoras 

de serviços de transportes de documentos ou encomendas. 

 

Em 12/08/2020. 

 

 

Monique de Jesus Fonseca Senra 

Pregoeira da Compel 

 


