
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO - QUESTIONAMENTOS 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 012/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00833.11.07.611.2017  
 
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 que remetemos os questionamentos a Secretaria Requisitante, e pelo mesmo foi dito o que segue: 
 
Perguntas:  
  
1 - Solicito esclarecimento do item 3 do edital do Pregão presencial 012/2018 no layout que esta no edital tem 3 
dobras. Quero saber se no item 3 é realmente 4 dobras , se for tem como enviar o layout?  Quero saber se no 
item 3 é realmente 4 dobras , se for tem como enviar o layout? Outro detalhe o tamanho do papel 29,7x63   está 
correto?  

2- Solicitamos esclarecimento sobre a licitação das capas de carnê de IPTU, SE OS DADOS 
INDIVIDUALIZADOS, serão impressos na gráfica ou não? 

3- Bom dia, gostaria de ser informado sobre a estimativa. E uma informação sobre a impressão dos boletos se a 
policromia è na capa e contracapa e o miolo em preto?  

 
Respostas: 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento Pregão Presencial 012/2018 apresentada à Comissão de 
Licitação- COMPEL, passamos a nos manifestar nos seguintes termos:  
 
 Quanto aos questionamento em relação ao item 3, o licitante deverá obedecer os limites apresentados na 
especificação de até 04 dobras, salienta-se que o layout apresentado poderá ser modificado para atender a 
necessidade da administração, desde que dentro dos limites acordados no referido edital;  
 
Em relação ao tamanho do papel em formato aberto deverá ser até 29,7 x 63 CM , ver descrição completa no 
termo de referência anexado ao referido edital.  
 
 Em relação a estimativa, o limite de impressão, o seu quantitativo consta no edital. 
 
Em relação a impressão dos boletos a policromia se realiza em toda sua extensão, capa, contracapa e miolo. 
 
 
 
Em 23/01/2018. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


