
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO – INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO - III 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0159/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
PROCESSO N.º: 00436.11.07.611.2018 
 

OBJETO: Registro de Preço para contratação de Empresa especializada no fornecimento de 
alimentação devidamente preparada, acondicionada, incluindo transporte e entrega, para os 
usuários atendidos nos CAPS orla, CAPS infanto-juvenil, CAPS Álcool e Outras Drogas, 
CAPS Sede, UPA Arembepe e UPA Pediátrica localizados na sede e na orla 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, informamos; 
 

1) QUESTIONAMENTO: 
 

Conforme edital o fornecedor deverá dispor de: 01 pass through quente para cada 
unidade, 01 pass through frio para cada unidade, 10 hotbox frio por unidade e 10 
hotbox quente por unidade. 

 
� Visto que realizamos visitas as unidades citadas no edital, verificamos que estas não 

possuem espaço físico para alocação dos equipamentos supracitados, logo o 
dimensionamento de equipamentos está superestimado. 

� Verificamos ainda que a quantidade de refeições estimadas no edital não está em 
acordo com o número de hotbox solicitados por unidade, considerando que cada 
hotbox armazena 10 quentinhas e isobox armazena 20 quentinhas. 

� Solicito esclarecimento se estes equipamentos  são obrigatórios ou se podem ser 
dimensionados conforme a estrutura da unidade? 

  
RESPOSTA: 
Poderá ser dimensionado conforme espaço específico de cada unidade. 
 

2)  QUESTIONAMENTO: 
 

Conforme edital o almoço deve ser acondicionado em embalagem de alumínio 
acompanhando copos e talheres descartáveis (garfo e faca) guardanapo e palito de 
dente. 

� Tendo em vista a experiência que possuímos em refeições transportadas, a 
embalagem de alumínio perde temperatura com maior velocidade quando comparada 
a embalagem de isopor. 
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� Solicito esclarecimentos se poderá ser utilizada a embalagem de isopor, visto que 
algumas unidade não possuem dimensionamento para instalação de pass through? 

 
RESPOSTA: 
 Não poderá ser utilizada embalagem de isopor, deve seguir a especificação do edital. 
 

3)  QUESTIONAMENTO: 
 
Solicito informar o quantitativo de refeições por unidade. 
 

RESPOSTA: 
Visando contemplar o interesse público, informamos que a quantidade diária de refeições 
para as Unidades de Pronto Atendimento, atendem, sob demanda espontânea e a sua taxa 
de ocupação varia diariamente. Entretanto, salientamos que as UPAS possuem 30 (trinta) 
leitos de observação/enfermaria e que os pacientes acima de 6h de observação terão direito 
às refeições. No que se refere aos CAPS, haverá uma demanda para cada paciente, 
apresentando uma  média de 40 lanches e 20 almoços, quantidade que poderá aumentar 
após a implantação do CAPS III que funcionará 24h por dia. 
 
Ressaltamos ainda, conforme disposto em edital, as quantidades de refeições é 
meramente uma estimativa anual, podendo sofrer alterações durante a execução do 
contrato, sendo que essas alterações não implicarão em reajuste do valor contratual. 
Portanto, será pago pela quantidade de refeições efetivamente solicitadas e fornecidas, não 
sendo necessário limite mínimo para se efetivar a entrega. 
 
 
Em, 30/08/2018 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 


