
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 111/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00680.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação de empresa  para realizar os serviços de imposição de dados e confecção de 
documentos referentes ao IPTU/TRSD/COSIP/2018, destinados a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari - Ba. 
 
 
Em resposta aos questionamentos de empresas interessadas em participar do Pregão em referência, 
informamos: 
 
Perguntas:  
 
 Empresa 01 
 
Ao analisar o Anexo I – Termo de referência, gerou-se as dúvidas abaixo: 
Tanto nos item 1 quanto nos itens 2 e 3, menciona-se “[...] em offset 90 g. dobrado. imposição de dados, 
envelopamento” 
O carnê será dobrado e colocado dentro de um envelope ou o carnê será uma folha autoenvelopada ? 
Já para os itens 2, menciona-se “Imposição de dados e confecção de folhas IPTU/COSIP 2018 de 1 a 5   
parcelas – DIM 210 X 310 [...]” 
Quando menciona-se “de 1 a 5 parcelas DIM 210 X 310” significa que serão de 1 a 5 parcelas cada uma delas 
no formato de 210 x 310 mm, resultando em, no máximo, 5 folhas de 210 x 310 mm ou serão de 1 a 5 parcelas 
dentro de uma folha de formato 210 x 310 ? 
Somos fornecedores de carnê de IPTU para diversos municípios brasileiros e nunca vimos um carnê nesse 
formato. 
O formato padrão de uma parcela de carnê é de 99 x 210 mm ou 76 x 210 mm . 
Normalmente, os carnês apresentam três componentes no formato 99 x 210 ou 76 x 210 mm : Capa, miolo 
(parcelas e parcelas promocionais) e contra capa, sendo que apenas a capa e a contra capa são 4x4 cores e o 
miolo apenas em branco e preto. 
Seria correto o nosso entendimento de que, para os itens 2 e 3, o objeto não é um autoenvelope, mas sim um 
carnê sendo que cada parcela tem o tamanho de 99 x 210 mm 
Além disso, não há nenhuma menção sobre capa e contra capa, apenas sobre parcelas. 
Caso nosso entendimento esteja correto, devemos considerar que cada carnê terá uma capa e uma contra 
capa colorida e as parcelas serão em preto e branco ? 
Segue a especificação dos itens 2 e 3, de acordo com o nosso entendimento.  
Item 2 – Carnês de IPTU/COSIP: Capas e contra capa no formato 99 x 210 mm em papel offset 90 gramas 4x4 
cores. 1 a 5 parcelas no formato 99 x 210 mm em papel offset 90 gramas em preto e branco. Acabamento com 
grampo. 
Item 3 – Carnês de IPTU/COSIP: Capas e contra capa no formato 99 x 210 mm em papel offset 90 gramas 4x4 
cores. 1 a 10 parcelas no formato 99 x 210 mm em papel offset 90 gramas em preto e branco. Acabamento com 
grampo. 
Caso nosso entendimento esteja completamente equivocado, gostariamos de solicitar uma amostra do produto 
seja ele física ou digital. 
 
 
 Empresa 01 
  
Anexo I, ITEM 3. ESPECIFICAÇÃO. 
O item 3 da tabela, a especificação é a seguinte: 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



IMPOSIÇÃO DE DADOS E CONFECÇÃO DE FOLHAS IPTU/TRSD/COSIP DE 01 A 10 PARCELAS 2018 - , 
DIM. 21,0X29,7X 0,0CM. FOLHA EM 4X4 CORES EM OFFSET 90 G.DOBRADO. IMPOSIÇÃO DE DADOS, 
ENVELOPAMENTO 
O questionamento é o seguinte:: 
essa dimensão 21x29,7 está correta?? Pois refere-se a um papel A4 e não há como colocarmos 10 parcelas 
em uma folha de A4. 
 
Resposta: 
 
Prezados senhores, 
 
Em atendimento a solicitação de esclarecimento sobre o pregão nº 111/2017, a Secretaria Requisitante  se 
manifesta nos seguintes termos:  
 
Em relação ao item 1: Os Carnês serão autoenvelopados e serrilhados 
Em relação ao item 02 formato do carnê sua composição será : IPTU / COSIP= Capa, Contra Capa, Parcela 
Cota Única, Parcela 01, Parcela 02...Parcela 05. Verso com propaganda, Envelopado e Serrilhado. Todo em 
Cores. IPTU / COSIP / TRSD = Capa, Contra Capa, Parcela Cota Única, Parcela 01, Parcela 02, Parcela 
03...Parcela 10. Verso com propaganda, Envelopado e Serrilhado. Todo em Cores. CERTIFICADO DE 
ISENÇÃO = CAPA, Verso com um texto e dados variáveis. Em cores. Em tempo, informamos ainda que em 
relação as dimensões atendem a necessidade da Administração Pública Municipal. 
 
 
 
 
Em 12/12/2017. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


