
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 120/2019 – COMPEL 
PROCESSO N.º 00504.11.07.611.2019. 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
ticket´s refeição, na modalidade impressa, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de 
Camaçari/BA. 
  

ESCLARECIMENTO I 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
PERGUNTA:  
 
Por gentileza, poderiam me esclarecer os seguintes questionamentos: 
  
1 – Qual o quantitativo de cartões que serão utilizados? 
2 – Qual a taxa administrativa do contrato? Aceita taxa negativa? 
3 – Não identifiquei o quantitativo de estabelecimentos a serem credenciados, prazo e momento para 
a comprovação dos mesmos. 
4 – É a primeira vez licitando esse objeto? Caso não seja, qual a empresa que presta esse serviço 
atualmente e qual a taxa administrativa da mesma? 

 
RESPOSTA: 
 
1 – Qual o quantitativo de cartões que serão utilizados? 

R.: A intenção da Administração com esse processo é de "REGISTRAR PREÇOS", para aquisições sempre 

que julgar necessário e conveniente. A quantidade registrada está explícita no item 9.2. do Termo de Referência 

correspondente, a saber: Com o valor facial de R$ 10,00 (dez reais):270.900 tickets; Com o valor facial de R$ 

15,00 (quinze reais), 84.000 tickets, em talões com no mínimo 20 (vinte) unidades cada, válidos nos 

estabelecimentos credenciados. 

 

Vale salientar que trata-se de "tickets na modalidade impressa"; 

 

2 – Qual a taxa administrativa do contrato? Aceita taxa negativa? 

R.: A Taxa de Administração estimada é de 3,90%. Sim, poderá ser ofertada Taxa negativa! 

 

3 – Não identifiquei o quantitativo de estabelecimentos a serem credenciados, prazo e momento para a 

comprovação dos mesmos. 

R.: Deverá ser credenciada tantos quantos forem necessário, para atender as necessidades da 

CONTRATANTE, assegurando aos usuários dos tickets, atendimento satisfatório nos estabelecimentos que 

integram ou venham integrar a sua rede credenciada; 

 

4 – É a primeira vez licitando esse objeto? Caso não seja, qual a empresa que presta esse serviço atualmente e 

qual a taxa administrativa da mesma? 

R.: Não! A empresa que presta tal serviço atualmente é a GREENCARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS. A Taxa cobrada é de 3,20%. 

 
Camaçari, 26 de junho de 2019. 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


