
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 043/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00340.11.07.611.2019 
 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços gerais com apoio tecnológico (software e hardware) para fiscalização e controle de 

qualidade dos serviços executados nos diversos órgãos da prefeitura municipal de Camaçari, 

atendendo em todo o território, gerando relatórios de BI - Business Intelligence. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 

referência, e com fundamento na resposta expedida pela Coordenadoria de Serviços e Gestão 

de Contratos, informamos; 
 

1) QUESTIONAMENTO:  
 

Para a categoria de Maqueiro e coveiro, qual o percentual de insalubridade, 10%, 20% ou 40%? 
 

RESPOSTA: Desconsiderar a função de Coveiro, tendo em vista que a mesma não consta no 

quadro de funções do Anexo I – Termo de Referência do edital, a planilha de custo no Anexo B 

para esta função foi um equívoco. 

Com relação à função de maqueiro o percentual de insalubridade será de 20%, pois os setores 

de atuação serão de baixo risco. 

 

2) QUESTIONAMENTO:  
 

Nas planilhas de Composição do Preço, Anexo “B” do Termo de Referência do Edital, estabelece 

o valor unitário do vale transporte de R$ 2,00 (Sede ) e  R$ de 3,90 (Orla). Contudo,  decreto nº 

6707/2017 de 29 de Março de 2017 estabelece os valores entre  R$ 2,60 (Sede) e R$ 4,40 

(Orla). Qual valor deverá ser considerado para efeito de elaboração das planilhas de custos? 
 

RESPOSTA: Os valores constantes nas planilhas citadas, são meramente ilustrativos. A Licitante 

deverá lançar em sua composição de preços o valor atualmente praticado pelas empresas de 

transportes público do Município. 
 

3) QUESTIONAMENTO:  
 

No ANEXO  A – Materiais de Consumo, item “1” Sabão Sólido Qual o peso? Visto que existem 

de: 200g, 500g, 1.000g ... 
 

RESPOSTA: Barra de 200g. 

Em, 19/03/2019. 

 

Atenciosamente,  

 

Wadna Cheile Melo Aragão  

Pregoeira da COMPEL 


