
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRALPERMANENTE DE LICITAÇÃO–COMPEL 

 
Camaçari, BA – 16 de novembro de 2020. 
 

De: COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PARA: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
ATT.: GILBETRTO DE FARIA PESSOA MOREIRA 

Assunto: DILIGÊNCIA ATESTADO DE CAPACIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 0171/2020 

 
Prezado Senhor, 
 
Em análise inicial aos documentos apresentados, não foi identificado a apresentação dos 
documentos relacionados a maca retrátil conforme especificação  constantes nos Anexos I e II . Face 
ao exposto, informamos que em conformidade com o art. 27, §5º da Lei Municipal 803/2017 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 em seu artigo 43, § 3º, estabelece a “faculdade da 
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo”, e visando resguardar a Administração 
quanto à contratação a ser realizada, com intuito de complementar a instrução do processo.  
 
Dessa forma, solicitamos que seja apresentada a documentação relativa a maca retrátil, conforme 
disposto na especificação  constantes nos Anexos I e II do instrumento convocatório, em 
conformidade com o descriminado abaixo: 
 

Maca retrátil, em duralumínio; com no min 1.800 mm de compr., provida de 

sistema de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso 

min de 100 kg. com colchonete. Deverão ser apresentados: autorização de 

funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos 

produtos na anvisa; garantia de 24 meses, ensaio atendendo à norma abnt nbr 

14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório devidamente 

credenciado. 

 
Ressaltamos que a diligência deverá ser atendida no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da publicação 
desta diligência, no Portal de Compras de Camaçari e no site de licitações do Banco do Brasil 
(www.licitacoes-e.com.br), tendo em vista que o Pregão epigrafe é em consonância com a Lei Federal 
N.º 13.979/2020 e alterações posteriores. Ainda cumpre salientar que o não atendimento da mesma, 
ocasionará sua desclassificação/inabilitação no referido certame. Em tempo, informamos que a 
documentação solicitada, poderá ser apresentada em cópias simples mediante apresentação do 
original/cópia autenticada ou autenticação por meios eletrônicos. 
 
Atenciosamente,  
 
Monique de Jesus Fonseca Senra 
Pregoeira da Compel 
 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
A/C: MONIQUE DE JESUS FONSECA - COMPEL 
RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N.º, CENTRO ADMINISTRATIVO, PREDIO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP 42.800-918. 
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