
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 

PREGÃO Nº 087/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
Pergunta: 
 
Solicito os esclarecimentos abaixo: 
 
-  No preço referencial que consta no Edital (R$ 6,26),  ja está incluso o valor que será pago pelo comensal (R$ 
3,00) ? 
 
- No Edital não cita sobre a vista técnica, porém solicitamos agendamento para conhecimento das instalações, 
necessária para o dimensionamento de mão de obra, abastecimento, etc.. 
 
- Qual a data prevista para inicio dos serviços. 
 
Resposta do Setor Solicitante: 
 

1. No que concerne ao preço, a refeição será fornecida nos quantitativos especificados no projeto básico, 

ao custo de R$3,00 (Três reais) para o comensal (cidadão) e, o restante do valor será subsidiado pela 

empresa Contratante, sendo assim a resposta é negativa ao que foi solicitado. 

2. É importante salientar que não foi colocado no Edital visita técnica obrigatória antes certame, no 

entanto fica facultado aos interessados visita técnica previamente agendada, essa visita será 

acompanhada por um servidor EDMUNDO DOS SANTOS, Assessor técnico da Sedes, telefone para 

agendamento (71) 3644-5702/5705. 

3. Período de agendamento com visitas deverá ser realizado de 25/10/2016 até a véspera do certame. 

4. Destaque-se ainda que a Contratada tem descriminado o mínimo de funcionários que comporão o 

quadro de pessoal, a saber, 25 (vinte e cinco), bem como todas as suas obrigações no que concerne a 

manutenção do espaço, dos equipamentos e utensílios utilizados na prestação do serviço. 

5. Existe sim visita técnica, porém esta que será realizada pela Licitante vencedora para vistoriar os 

equipamentos e instalações recebidas, de acordo a relação geral de bens, nos anexos 5 e 6. 

6. Previsão para início dos serviços, será do momento da assinatura da 1ª Ordem de Serviço. 

 
 
Em 25/10/2016. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Marcelo Guimarães Gomes de Sousa 
Pregoeiro da Compel. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


