
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 028/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00289.11.07.611.2019 
 

OBJETO: Aquisição de Cestas de páscoa e pacotes de peixe à serem distribuídos aos beneficiários 
do Programa Bolsa Família,  BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, CASA DA 
CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, cadastrados pelo Serviço 
Social de Desenvolvimento Social do Município de Camaçari/Ba. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 
referência, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania, informamos; 
 
1) QUESTIONAMENTO: 
 
Com referencia ao sal iodado o mesmo deverá ser refinado ou a apenas sal iodado? 
 
RESPOSTA:  
 
Conforme item 08 do termo de referencia. sal iodado consumo domestico: sal iodado consumo 
domestico, contendo 1kg: sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo 
com as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS ou registro no ministério da agricultura. o prazo de 
validade deverá ser mínimo de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega. 
 
 
2) QUESTIONAMENTO: 
 
Os produtos deverão ser entregues em forma de cesta ou individualmente? 
 
RESPOSTA:  
 
A CONTRATADA deverá confeccionar as Cestas Básicas da Páscoa, com todos os componentes 
apontados, conforme especificação dos itens do Lote, e os entregar prontos; SACOLA PLASTICA 
COR BRANCA TIPO CAMISETA, COM NO MINIMO ACONDICIONAMENTO DE ATÉ 8 KG, COM A 
LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, REDONDA EM DIÂMETRO 
30X30CM. 
 
 
3) QUESTIONAMENTO: 
 
No entendimento desta respeitável comissão uma Empresa que possua capital social de apenas R$ 
50.000,00, estará habilitada financeiramente de concorrer a uma licitação no valor  de R$ 
4.401.367,00 (Quatro milhões quatrocentos e um mil e trezentos e sessenta e sete reais)? 
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RESPOSTA:  
 
Na qualificação econômico-financeira, subitem 9.2.4 alínea “b” do edital, exigisse Patrimônio Líquido 
de 1% (um por cento) sobre o valor global do lote. 
 
 
Em, 26/02/2019 
 
Atenciosamente, 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 


