
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 004/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00156.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de Camisas Personalizadas para as 
ações, eventos e atividades desenvolvidas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Camaçari. 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
PERGUNTA: 
 
Gostaria de obter informação a respeito do Pregão Presencial Nº 004/2017, como segue descrito 
abaixo: 
   
* ITEM 6 – ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA – PÁGINA 17 DO EDITAL: 
6. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
Declaração ou Atestado de capacidade técnica fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou 
privado, comprovando atuação no ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, 
constando informação de que cumpriu ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório 
contrato(s) anteriormente mantido(s) com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s) para ambos os lotes; 
Amostras do tecido solicitado somente dentro das cores exigidas, para que seja feita análise 
comprovando se o produto ofertado está dentro das especificações solicitadas. 
   
* ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – PÁGINA 20 DO EDITAL: 
 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA 

A 

Um (01) exemplar de amostra, para cada cor solicitada dos Lotes, obedecendo às especificações do edital e em 
conformidade com a proposta de preço apresentada. Para fins da classificação da proposta, não é necessário que a 
amostra esteja impressa.  
As amostras que possuírem estampas impressas/bordadas serão entregues, na forma do subitem 13.4. 

 

A MINHA DÚVIDA É: 
  
O que devemos apresentar no ato do certame: AMOSTRAS DOS TECIDOS, ou AMOSTRA DA 
CAMISA PRONTA? 
 
RESPOSTA: 
 
Conforme o campo EXIGÊNCIA do “ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO” deve ser 
apresentada juntamente com a proposta de preço uma amostra de camisa para cada cor solicitada 
nos lotes.  
 
Em 24/04/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


