
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 005/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00609.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Registro de Preço de empresa especializada no fornecimento de Almoço/Jantar (tipo buffet e tipo 
quentinha) e Kits Lanches, destinados as atividades e eventos desenvolvidos através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES. 
 

 

PERGUNTA: 

 

Considerando que o valor estimado do Pregão Eletrônico n. 005/2021, cujo objeto é o registro de preço de empresa 

especializada no fornecimento de Almoço/Jantar (tipo buffet e tipo quentinha) e Kits lanches - em lote único -, é de R$ 

1.886.224,00 (um milhão oitocentos e oitenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais), apresento pedido de 

esclarecimento a respeito da aplicabilidade da cláusula n. 6.1.4 do edital - que estabelece participação exclusiva de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - tendo em vista que o presente certame não se enquadra nas 

hipóteses previstas no art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 e art. 55 da Lei Municipal n. 803/2007. 

 

RESPOSTA:  

 
Onde se lê: 
 

 

6.1.1 Em cumprimento ao Art. 48, Inciso III da Lei Federal 123/06 e Art. 55, Inciso III da Lei Municipal 

803/2007, somente poderão participar do lote 01, deste pregão, as Microempresas e as Empresas de 

Pequeno Porte, que comprovarem seus enquadramentos. 

 

6.1.2 Não havendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas ou classificadas nos referidos 

lotes, a licitação prosseguirá com as demais empresas que apresentarem propostas, de acordo com o Art. 

49, Inciso II da Lei Complementar 123/06. 

Leia-se:  
 

 
 

6.1.3 Em cumprimento ao Art. 48, Inciso III da Lei Federal 123/06 e Art. 55, Inciso III da Lei Municipal 

803/2007, somente poderão participar de lotes exclusivos “QUANDO HOUVER” lotes destinados, as 

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, que comprovarem seus enquadramentos. 

 

 

 

 

Em 04/02/2021 

 

Atenciosamente,  

 

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 

Pregoeira da COMPEL 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


