
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 046/2017 – COMPEL  
PROCESSO N.º 00330.11.07.611.2017 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar ações de mobilização social e de planejamento de gestão durante as 
obras das praças dos esportes e cultura voltadas para gestores públicos, comunidade beneficiada e representantes de 
Instituições que venham a contribuir com o processo de implantação e gestão do equipamento público. 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação acima mencionada, 
informamos: 
 
Pergunta:  
 
Analisando o edital em epigrafo, tenho as seguintes duvidas no edital Nº 46/2017: 
  
Preâmbulo: 
  
LEI No 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994. 
 
 Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração direta ou indireta, de maneira a clarificar 
a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total 
da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.  
 

1. Nos seguintes itens, faltam as quantidades que devem ser especificadas, conforme a Lei. Quantidades de cada 
item de cada Kit. 

• Kit Material. 

• Kit intervenção artística. 

• Kit divulgação artística. 

• Kit divulgação. 

• Kit equipamentos. 

• Kit decoração. 
 

Conforme a lei 8666, em seu ART. 40 – Paragrafo XIV, sub item B, temos a seguinte redação: 
 

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros. 
Neste edital não há cronograma físico/desembolso,  assim solicito da administração esse documento. 
No aguardo de vossa resposta. 
 
Resposta:   
 
Termo de Referência que dá origem ao presente edital segue um modelo pré-estabelecido pelo Ministério da 
Cultura e vem sendo utilizado em todos os município contemplados coma construção da PEC. 
 
Sendo assim, para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura do site do MinC onde estão disponibilizadas todas as 
informações à respeito da PEC: http://ceus.cultura.gov.br/. O modelo deste TR pode ser localizado 
em http://ceus.cultura.gov.br/images/pdfs/portaria95_e_anexos/Anexo_II.pdf. 
De todo modo, se analisarmos a planilha, veremos que tais kits devem atender a demanda de aproximadamente 7 
oficinas com um público aproximado de 15 a 25 pessoas. 
 
 

Camaçari, 28 de agosto de 2017. 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira   
Pregoeira da COMPEL   

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


