
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO - ESCLARECIMENTO  
 

 

REFERENTE: PREGÃO Nº 118/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  

 

PROCESSO N.º:  00538.11.07.611.2019 

 

 

OBJETO: Registro de Preço para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

mecânica, elétrica, hidráulica e suprimento de peças, para os veículos automotores que compõem a 

frota de veículos da Prefeitura de Camaçari-BA ,  conforme  especificações  e  quantitativos   constantes 

no Edital e seus anexos. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 

referência, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria requisitante(SECAD), informamos; 

 

 

QUESTIONAMENTOS:  

 

 

1. " Quanto ao Item 8.2, quais critérios objetivos serão analisados por esta Comissão para averiguação 

de aceitabilidade da Proposta Comercial? Serão necessárias planilha de composição de custos dos 

serviços?" 

 

2. " Quanto ao Item 8.4 em caso da proposta de preços vier a ser assinada pelo Procurador da Empresa 

devidamente identificado na fase de credenciamento, será necessária a apresentação da procuração no 

envelope de Proposta Comercial?" 

 

3. "Quanto ao Item 9.1.1 em caso seja convocado uma empresa remanescente, a mesma deverá estar 

com certidões validas para o dia do Certame e atualizadas para o dia da convocação ou apenas para 

data de convocação ainda que no dia do Certame e atualizadas para o dia da convocação ou apenas 

para data de convocação ainda que no dia do Certame estivesse vencida?" 

 

4. "Quanto ao Item 9.2.3 e) no que se refere a indicação de equipe técnica, deverá conter carta de 

anuência dos profissionais indicados, dando ciência e consentimento para sua referida indicação?" 

 

5. "Quanto Anexo I, Item 6.2, quanto ao valor estimado para fornecimento de peças, este valor poderá 

ser alvo de desconto no que se a confecção de Proposta Comercial ou deveremos apenas nos ater 

especificamente aos valores dos serviços mantendo e estimado de peças como valor fixo ou ainda 

excluir completamente o valor estimado para peças?" 
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RESPOSTAS:  

 

1. Tais critérios estão disponibilizados no Edital. Quanto a necessidade da planilha de 

composição de custos, informamos que no momento de abertura do certame não será exigido. 

 

2. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma 

reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do 

outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar a Ata de Registro de 

Preço ou documento equivalente. 

 

3.  O próprio item citado já esclarece que " salvo se convocados na ordem remanescente", ou 

seja, a validade deverá ser relativa a data da convocação. 

 

4. Com relação a indicação da equipe técnica, o Edital é claro: A empresa deve apresentar 

declaração formal. Neste momento não é exigido documento com a anuência dos técnicos. 

 

5. Não. Quanto ao valor reservado para despesas com peças de reposição, esse deverá ser 

mantido. A disputa no certame licitatório se dará através do valor global. 
 

 

 

 

Camaçari, 31/07 2019 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Ana Carolina Santos 

Pregoeira da COMPEL 


