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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PREGÃO N.º 074/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Aquisição, através do sistema de Registro de Preço, de vestuários esportivos para atender a 
demanda das modalidades assistidas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SEJUV. 
 
DATA DE ABERTURA: 23/04/2019. 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
Insurge-se a empresa interessada em participar do Pregão em referência, com os seguintes 
questionamentos; 

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 01  

 

Qual quantidade será solicitada por pedido, existe alguma média de pedido? 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 02 

 

Os kimonos serão bordados mesmo ou será feito em PET (Silk) que logo após é costurado ao corpo do 

kimono e cumpre  a mesma função ? 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 03 

 

Qual deverá ser o desenho a ser bordado no kimono e qual o tamanho? 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 04 

 

O prazo de entrega é muito curto pois existem licitantes que não residem próximos ou em Camaçari-BA, 

e existe todo um prazo de logística. Produção dos uniformes e envio deles. 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 05 

 

Pedimos que alterem este prazo para 10 dias uteis devido a ser processo de confecção de uniformes e 

após o envio deles, é impossível que alguém que não seja próximo deste órgão conseguir cumprir o 

prazo de 2 dias uteis. 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 06 

 

As amostras terão que ser fornecidas com o logotipo da prefeitura ou poderá ser fornecido sem logotipos 

na amostra, e depois na entrega ser fornecido com os logotipos conforme o edital e seus anexos. 

 

DOS ESCLARECIMENTOS 

 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, 

informamos: 

 

a) No que tange ao pedido de esclarecimento 01. Informamos que os pedidos serão efetuados de 
acordo com a necessidade desta Secretaria, por esse motivo, justifica-se a modalidade 
“REGISTRO DE PREÇO”. 
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b) No que tange ao pedido de esclarecimento 02. Informamos que as logo marcas deverão ser 
bordados diretamente no tecido do kimono. 
 

c) No que tange ao pedido de esclarecimento 03. O layaut das logomarcas, bem como suas 
dimensões, estão anexos ao edital. 
 

d) No que tange ao pedido de esclarecimento 04. Informamos que a empresa que não estiver 
situada em Camaçari poderá encaminhar a Comissão de Licitação o código de rastreamento da 
postagem dos correios ou documento de despacho em transportadora para comprovar que o 
material foi enviado no prazo de até 2 (dois) dias úteis a partir da convocação pelo Pregoeiro. 
 

e) No que tange ao pedido de esclarecimento 05. Informamos que o prazo de 2 (dois) dias úteis 
para entrega das amostras é praxe da Comissão de Licitação, e esta SEJUV entende que o 
prazo está adequado ao objeto do certame.  
 

f) No que tange ao pedido de esclarecimento 06. Informamos que não será necessário que as 
amostras apresentadas pelo arrematante, possuam a impressão das logomarcas. 

 

Camaçari, 16 de abril de 2019. 
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