
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0269/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00437.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de 
crédito refeição, com o fornecimento de vale refeição em cartão eletrônico e/ou impresso em papel, para 
atender às demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.     
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência e 
com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos; 
 

PERGUNTAS: 
 

1. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Por se tratar de lote único, contendo vale refeição com cartão eletrônico e vale refeição em papel 
(impresso), em nosso entendimento as empresas interessadas em participar do certame deverão 
comprovar que possui atestados de capacidade técnica compatíveis com os dois modelos, visto que a 
escolha das modalidades se será cartão ou papel impresso será discricionária da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, está correto? Qual o prazo de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados 
pela empresa contratada? 
 

2. DA REDE CREDENCIADA 
 

Como se trata de um cartão vale refeição, a rede credenciada ofertada será de (restaurantes, padarias 
e similares). Não será utilizada em rede de supermercados, está correto? 
 

3. DO VALOR MENSAL DOS CARTÕES E QUANTIDADE DE VALES 
 

O valor diário informado no edital foi de 10 a 15 reais para os vales impressos, qual a quantidade de 
vale será emitida por mês? 
 

Por exemplo: 1.500 vales impressores por dia. Em média 22 dias úteis no mês. 
 

1.500 x 22 = 33.000,00 vales impressores por mês. 
 

Está correto? 
 

Qual o valor mensal da carga inserida em cada cartão? 
 
RESPOSTAS:  
 

1. A análise da qualificação técnica será realizada com observância das exigências contidas no subitem 
11.2.3 do edital, considerando a relevância das comprovações, de acordo com as orientações legais e 
jurisprudências; 
 

2. A rede credenciada deverá ser compatível com o objeto desta licitação; 
 

3. O processo não determina quantitativo mensal. Justamente por isso, foi elaborado na forma de registra 
de preços. O processo visa atender à situações excepcionais, conforme justificativa apresentada no 
Termo de Referência. As informações relativas à recarga encontram-se no subitem 6.1.5 do Termo de 
Referência 

 
Em 26/11/2021 
 

 
Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira da COMPEL 

E S T A D O  D A  B A H I A
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D  


