
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 062/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 

PROCESSO N.º: 00089.11.07.611.2021. 
 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na confecção de Camisas Gola Polo, 
Camisas Personalizadas, Camisas para Fiscalização e Coletes de Identificação personalizados, para as 
ações, serviços externos e atividades desenvolvidas através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR do município de Camaçari. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência e 
com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos; 
 

PERGUNTA: 
 

Em relação a exigência para apresentação de amostras, versa o edital: 
 

*12.6 DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS* 
12.6.1 A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de *2 (dois) dias úteis a partir da convocação pelo 
Pregoeiro* para apresentar amostra do item(s)/lote(s). A apresentação da amostra e sua aprovação é 
condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º lugar. *A amostra deverá ser protocolada na* 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800- 
918, no horário de atendimento das 8h às 14h. A licitante vencedora *será convocada a apresentar uma 
amostra do produto, em conformidade com as especificações contidas no edital.* Cada embalagem dos 
produtos citados, deverão apresentar informações que os identifique de acordo com as exigências e 
especificações, *amostras dos itens licitados somente dentro das cores e tecidos exigidos*, para que seja feita 
análise comprovando se o produto ofertado está dentro das especificações solicitadas. 
 

Ocorre que o edital não disponibiliza os layouts dos produtos, os quais, como é de conhecimento de todos, 
devem ser disponibilizados em formado .CDR (Corel Draw). 
 

Em virtude da ausência dos layouts, inquirimos: 
 

01 - Serão disponibilizados os layouts em formato .cdr (Corel Draw) para que, só após isso, o prazo para 
apresentação de amostras comece a ser contabilizado? 
 

02 - Em virtude da ausência de layouts, será permitida a apresentação dos TECIDOS que serão utilizados para 
confecção das peças? 
 

RESPOSTA:  
 

“Com relação ao questionamento de empresa interessada em participar do pregão em tela, informo que os 
"layouts" a serem impressos nas camisas serão disponibilizados à empresa vencedora do certame, à época da 
emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 
 

A amostra solicitada como critério de adjudicação, servirá para avaliação do material (tecido), bem como do 
acabamento das confecções.” 
 

Em 26/04/2021 
 

Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


