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Camaçari, 15 de junho de 2018. 
 
 
Ofício nº 061/2018 
 
À ASTEC Construções Eireli 
 
Prezado Senhor, 
 
 

Inicialmente, cumpre-nos informar que a Comissão Permanente de Licitação de Camaçari – COPEL, 

respeita os ditames da Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), notadamente às solicitações de 

cópia e vistas, dispostas nos arts. 10 e 11 do supracitado diploma. 

 

Em atenção ao quanto solicitado pela empresa licitante ASTEC Construções Eireli, informamos 

que dos documentos elencados em seu ofício estão e sempre estarão disponíveis para análise, 

ressaltando que na sessão de abertura do envelope de habilitação da licitante classificada, a ASTEC 

se fez ausente, mais um momento em que poderia ter tido acesso a toda a documentação solicitada. 

 

Ademais, a qualquer momento toda a documentação do certame está disponível para consulta pela 

ASTEC e qualquer outro interessado que assim deseje acessá-la. No entanto, esta COMPEL não 

dispõe de pessoal para acompanhar os interessados para obtenção de cópias a qualquer momento. 

Assim é que se além da consulta, o interessado desejar obter os documentos, deve fazê-lo mediante 

scanner portátil, smartphone, câmera fotográfica ou outra maneira viável que não a xerocópia, haja 

vista limitação estrutural para tanto. 

 

Informamos ainda que, aos interessados que desejem fazer cópia dos autos do processo 

administrativo desta licitação, a mesma será concedida na forma do art. 11, parágrafo 1º, da Lei 

12.527/11, e será publicado no Portal quando o mesmo estará disponível para vistas ou reprodução. 

 

Por fim, ressalvamos que documentações apartadas serão concedidas pela Comissão a depender do 

volume e complexidade de trabalho a que estejamos submetidos no momento, como é o caso em 

tela.  

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Ocorre, todavia, que cópias integrais e de diversos documentos não disponíveis online respeitarão o 

prazo da multi citada lei, tendo em vista a logística e fluxo de trabalho a que estamos submetidos, à 

exceção de documentações imprescindíveis para elaboração de recurso, as quais serão prontamente 

atendidas. 

 
Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração. 
 
 
 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
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