
FOLHA DE INFORMAÇÃO II 
 

 
PREGÃO Nº 079/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00437.11.07.611.2017. 
 
Objeto:  
 
Registro de Preços para fornecimento de vale combustível, nas modalidades eletrônica e impressa, para atender às 
demandas dos órgãos da administração  da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA. 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos aos 
interessados: 
 
 Pergunta 1:  
 

1.    Disponibilizaremos cartões magnéticos, desta maneira atenderemos ao objeto? 
 

Resposta 1: 
 
Conforme especificação dos lotes 01 e 02  do Anexo I e II do edital.  
 

 Pergunta 2:  
 
2.    Qual o prazo para implantação do contrato? 
 

Resposta 2: 
 
Conforme consta item 4  do Anexo I do edital. 
 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 
4.1. O registro de preços terá duração de 12 (doze) meses contados à partir da data de sua 
assinatura e publicação da Ata na impressa oficial. 

Pergunta 3:  
 
3.    Qual a quantidade de cartões exigida? 
 

Resposta 3: 

As quantidades "VALE COMBUSTÍVEL" estão informadas no anexo I e II do edital. 
 
Pergunta 4:  

 
4.    Será admitida taxa de administração zero? 
 

Resposta 4: 
 
Serão aceitas taxas de administração zero ou negativas, o Anexo II do edital já prevê a possibilidade de desconto 
na cotação dos preços, por outro lado, se a taxa de administração for zero, o valor da proposta será 
correspondente ao valor fixo definido neste anexo. 
 

Pergunta 5:  
 
 
5.    Será admitida taxa de administração negativa? 
 

Resposta 5: 
 
 
Serão aceitas taxas de administração zero ou negativas, o Anexo II do edital já prevê a possibilidade de desconto 
na cotação dos preços, por outro lado, se a taxa de administração for zero, o valor da proposta será 
correspondente ao valor fixo definido neste anexo. 
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Pergunta 6:  
 
 
6.    O objeto licitado já era prestado por alguma empresa? Em caso positivo qual  empresa presta os serviços 
atualmente? 
 

Resposta 6: 
 

 

Informamos que os questionamentos a serem respondidos por esta Comissão referem-se exclusivamente a ao 
Edital. 

 
  
 Em 05/10/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 


