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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2019 – COMPEL 
 
OBJETO:  
 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
gerenciamento via internet, para fornecimento de cartão de benefícios, que utilize tecnologia de 
cartão magnético com administração e controle (autogestão), com vistas ao atendimento do 
''Programa Bolsa Social Camaçari'' 
 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
Insurge-se as empresas interessadas em participar do Pregão em referência, com os seguintes 
questionamentos; 

 
PERGUNTAS/ESCLARECIMENTOS 
 
PERGUNTA 1:  
 
“...assim, diante da não especificação do ramo da rede credenciada, estamos corretos de 
que o edital refere-se a: supermercado, farmácias, açougue, postos de combustíveis, 
paplearias, enfim, comercio em geral?...” 
 
 
ESCLARECIMENTO 1:  
 
Considerando o Termo de Referência, item 7 e 7.1 esclarecemos que o cartão supramencionado 
deve ser aceito em rede de supermercados, açougues, farmácias, etc. No entanto, a Rede 
Credenciada deve vetar a aquisição de bebidas alcóolicas, cigarros e similares, conforme 
explicita o Termo de Referência. Isto posto, o Edital deve ser mantido em sua forma original. 
 
PERGUNTA 2:  
 
“...Caso estejamos corretos quanto ao ramo da rede credenciada, questionamos qual a 
quantidade de estabelecimentos, por seguimento, é necessário para atender ao município 
de Camaçari, tendo em vista a sua extensão territorial e populacional?...” 
 
ESCLARECIMENTO 2:  
 
Outrossim, com relação a quantidade de estabelecimentos, por segmento, entendemos que por 
tratar-se de benefício social para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade 
econômica, será necessário uma maior atenção com o ramos de alimentação e medicamentos, 
ficando aberto, por razoabilidade, ao licitante apresentar o quantitativo de estabelecimento que 
julgue suficiente a atender as necessidades dos usuários do programa, de forma a abranger 
satisfatoriamente os municípios da sede e da orla. Nesse sentido a Administração Municipal, 
poderá na vigência da contratação, solicitar a ampliação da rede credenciada. 
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PERGUNTA 3:  
  
“...Será aceita taxa negativa?...” 
  
 
ESCLARECIMENTO 3:  
 

       Sim! 
 
 
PERGUNTA 4:  
 
“...Em quais segmentos serão aceitos os cartões ora licitados...” 
 
 
ESCLARECIMENTO 4:  
 
Conforme Edital, a família beneficiária do Programa, poderá usar o cartão em supermercados, 
farmácias, açougues, etc. Porém a Rede Credenciada deve vetar a sua utilização com aquisição 
de bebidas alcoólicas ou similares. 
 
 
PERGUNTA 5:  
 
“...A Prefeitura de Camaçari/BA tem esta prestação de serviço atualmente, via cartão 
magnético? Caso positivo, com qual empresa e qual a taxa de administração do 
contrato?...” 
 
 
ESCLARECIMENTO 5:  
 
Não existe contrato similar. 
 
 
PERGUNTA 6:  
 
“...Será admitida a apresentação de taxa de administração negativa?...” 
 
 
ESCLARECIMENTO 6:  
 
Sim! A licitante pode ofertar taxa negativa. 
 
 
Camaçari, 13 de junho de 2019. 

 
 
Aline Almeida 
Pregoeira 

 
 


