
FOLHA DE INFORMAÇÃO III 
 

 

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 - Conforme Anexo I Termo de Referência,a licitação será para dois itens, vale combustível (cartão) e vale 
combustível (impresso),diante disso, entendemos que a licitante que trabalha apenas com cartão magnético 
atende o solicitado no item 1 e poderá participar apenas do lote 1 referente ao fornecimento de 350 cartões. 
Estamos corretos? 
 
 
Resposta 1: 

 
 

Sim. Poderá participar  do item 1 do lote 1 quem trabalha com cartão magnético. 
 
 
Pergunta 2:  
 

 
2 - Referente ao Grau de Endividamento solicitado "< 0,50 (menor igual a zero vírgula cinqüenta)", informamos 
que o mesmo está abaixo da média solicitada nos Pregões, pois a maioria das empresas do mercado trabalham 
com grau de endividamento  em torno de 0,80, inviabilizando assim a concorrência e a disputa por melhores 
taxas. Favor verificar e analisar a possibilidade de alteração da exigência informada. 
 

 
Resposta 2: 
 
Em relação ao item 9.2.4, alínea "c.3" do edital, a exigência constante no referido item em nada afronta 
qualquer principio licitatório, notadamente o da isonomia, proporcionando a todos as mesmas condições para 
participar e ampliação da disputa. 
 
No referido certame, a exigência dos índices contábeis foi feita sem exageros, e são os índices usuais para 
aferir a boa situação financeira da licitante, os quais vêm sendo costumeiramente utilizados em todas as 
licitações no município de Camaçari, assim como em outros entes públicos. Os mesmos tem sido sempre 
apresentados pelas empresas participantes dos certames, demonstrando que sua maioria atendem aos 
parâmetros estabelecidos. 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


