
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 

PROCESSO N.º: 01001.11.07.611.2019 

 
OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 
Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, 
CONVIVER, CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE 
APRENDIZ, pelo Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do 
Município de Camaçari/BA.  

 
 

Conforme constou no Edital Pregão (PRESENCIAL) N° 219/2019 – COMPEL inicialmente 
publicado, deve ser observada a condição de entrega em pallets, na forma abaixo:  

 
ONDE SE LÊ: 
 

 
“CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
 
ENTREGA  
 

 O objeto descrito deverá ser armazenado na cidade de Camaçari no Espaço Camaçari 2000, pela 
empresa vencedora da licitação, a fim de que junto com a empresa de logística possa proceder a 
distribuição das cestas e frangos;  

 Os produtos deverão permanecer no Espaço Camaçari 2000, a partir das 08:00hs do dia 12 de 
Dezembro para carregamento dos caminhões, e permanecer até às 17:00hs do dia 17 de Dezembro, 
ultima data de entrega, ou antes, caso haja o seu completo descarregamento.  

 Nos dias 16 e 17 de Dezembro 2019 haverá a distribuição do escoamento do saldo das cestas e dos 
frangos.” 

 
 

LEIA-SE: 
 

“15. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

ENTREGA 

 O objeto descrito deverá ser armazenado na cidade de Camaçari no Espaço Camaçari 2000, pela 
empresa vencedora da licitação, a fim de que junto com a empresa de logística possa proceder a 
distribuição das cestas e frangos; 

 Os produtos deverão ser entregues paletizados, em pallets de 1.200m x 1.000mm, e permanecer no 
Espaço Camaçari 2000, a partir das 08:00hs do dia 12 de Dezembro para carregamento dos caminhões, 
e permanecer até às 17:00hs do dia 17 de Dezembro, ultima data de entrega, ou antes, caso haja o seu 
completo descarregamento. 

 Nos dias 16 e 17 de Dezembro 2019 haverá a distribuição do escoamento do saldo das cestas e dos 
frangos.” 

Camaçari (BA), 14 de novembro de 2019. 

 

Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 
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