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FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 219/2019 – COMPEL 
PROCESSO N.º 01293.11.07.611.2019. 
 
OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 
Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, 
CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço 
Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari/BA.  
 
  

ESCLARECIMENTO III 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem da 
licitação acima mencionada, informamos: 

 
PERGUNTA 01  
 

A respeito do Pregão Presencial nº 219/2019, que tem por objeto a aquisição de cestas 

natalinas, gostaríamos de um esclarecimento quanto a apresentação dos laudos dos 

produtos componentes das cestas. 
 

* No edital, diz que os laudos devem ser entregues juntamente com as amostras, bem 

como as fichas técnicas dos produtos, mas nas licitações anteriores realizadas por esta 

Comissão, os laudos, as fichas técnicas, amostras e toda documentação referente a esta 

qualificação técnica sempre foram apresentados na hora da sessão junto com a proposta 

de preços. Sendo assim, gostariamos de saber se os laudos e as fichas técnicas devem 

ser apresentados juntamente com a proposta de preços ou apenas quando o licitante 

vencedor entregar as amostras.  
 

RESPOSTA 01:  Apresentar  a documentação de acordo  a  LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA 
(EX.) (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR NA 
SESSÃO) para cada item dos lotes do ANEXO II – PROPOSTA (MODELO) na SESSÃO DE 
ABERTURA. 

Apenas para as amotras  “Exigencia A” a licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 
(dois) dias úteis a partir da convocação pelo Pregoeiro para apresentar amostras dos itens do lote. A 
apresentação da amostra e sua aprovação é condicionante para a adjudicação da empresa 
classificada em 1º lugar. A amostra deverá ser protocolado na Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI – RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/Nº, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42800-970, no horário de 
atendimento das 8h às 14h.  

 Camaçari, 30 de outubro de 2019. 

 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


