FOLHA DE INFORMAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 – CPL
PROCESSO N.º 002.2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na implantação, gerenciamento e operação de
sistema informatizado e integrado com o fornecimento de combustíveis, na utilização de cartões
magnéticos, com ou sem chip que utilizem operação no sistema ON LINE / OFF LINE, utilizados na
aquisição contínua e fracionada de combustíveis em rede credenciada para atender as demandas
operacionais e administrativas da LIMPEC, visando a fiscalização financeira e o controle no
consumo. Os combustíveis a serem fornecidos são os seguintes: gasolina (comum e aditivada),
etanol, GNV (gás natural veicular) e diesel (S500 e S10).
ESCLARECIMENTO II
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem do
Pregão Presencial acima mencionada, informamos:

Em contato com o Sr. André Rodrigues, Gestor de Combustível da LIMPEC Camaçari/BA, que nos lê
em cópia, foi identificado que o valor estimado informado no Anexo I – Termo de Referência, e
também no Anexo II – Modelo de Proposta, encontra-se em divergência, há dois valores diferentes,
veja o quadro abaixo:
(...)
Nesse print, é possível ver os custos somados, e o valor Total Estimado com a taxa de
Administração de 3,33%, totalizando o valor de R$ 1.046.488,18. Logo abaixo é possível identificar
que o valor Total Estimado é outro bem diferente, que não bate com nenhum dos valores informados
anteriormente. Sendo o valor de R$ 1.042.702,67, divergente do anterior. Mesma situação encontrase no ANEXO II – Modelo de Proposta.
(...)
Tendo em vista a situação a cima. Solicitamos informações a cerca do REAL valor Estimado desta
contratação, para que não haja erro em nossa Proposta Comercial no momento da sessão.

Respondendo questionamento, via e-mail, de empresa interessada em participar da
licitação acima mencionada, informamos:
A Comissão Permanente de Licitação – CPL torna publico, para conhecimento dos interessados em
participar da PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 001/2021, que o valor foi corrigido e alterada e data de
abertura para recebimento dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação
prorrogada. Informamos que o arquivo encontra – se disponível no endereço
http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=7435devidamente atualizado.

Camaçari, 26 de abril de 2021.
Aricele Guimarães Machado Oliveira
Membro da CPL

