
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 051/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00413.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Aquisição de material esportivo para atender às demandas da Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 
PERGUNTA: 
  
REFERENTE AO PREGÃO Nº 051/2017 (PRESENCIAL) 
 
III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Aquisição de material esportivo para atender às demandas da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 
Gostaríamos de saber se há necessidade de amostras de todos os: calções, bermudas para goleiro 
e camisas de goleiro, para todos os itens do lote 03(coletes e padrões), dos itens: 
5,6,7,8,9,10,11,12 e 13. uma vez quer, são os mesmos modelos e cores para todos os itens 
relacionados acima. 
 
PERGUNTA: Neste caso, as três empresas classificadas poderá levar só uma amostra para 
representar todos os itens uma vez que são todos iguais, (cores, tamanhos e modelos), com exceção 
das camisas que são de cores diferentes?  
  
RESPOSTA: 
 
A respeito das amostras dos padrões do Item 3, foi verificado que apenas as camisas possuem cores 
diferentes. Os calções, bermudas para goleiro e camisas para goleiro estão especificadas com a 
mesma cor, tamanho e material. Dessa forma acredito que não tenha problema ser apresentado 
apenas uma amostra para esses itens e uma amostra de cada tipo de cor das camisas. 
 
No que concerne à apresentação de amostras do Lote 03, itens 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, 
existe necessidade de apresentação de apenas um calção, bermuda para goleiro e camisa para 
goleiro para todos os itens. Visto que se trata das mesmas cores, tamanhos e materiais. O mesmo 
não se aplica para as camisas, que são especificadas com cores diferentes em cada item, devendo 
dessa forma ser apresentada uma amostra para cada item. 
 
 
Em 20/09/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


