
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 062/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 

PROCESSO N.º: 00062.11.07.611.2021. 
 

Objeto: Registro de preço para a prestação de serviços de Locação de Grupo de Geradores, para atender as 
demandas de eventos realizada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Coordenação de Eventos.  
 

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; 
 

PERGUNTA: 
 

Considerando o pregão 066/2021, cujo objeto é o Registro de preço para a prestação de serviços de Locação 
de Grupo de Geradores, para atender as demandas 
de eventos realizada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Coordenação de Eventos, solicito 
informar: 
  

 Qual será a franquia de horas por gerador? Considerando que o Edital não faz menção de quanto 
tempo os geradores ficarão ligados. 

 Quantos metros de cabo de distribuição elétrica serão utilizados por instalação dos geradores? 
 Referente ao DIESEL utilizado nos geradores será de responsabilidade da contratada ou da 

contratante? 
 

RESPOSTA:  
 

 “Qual será a franquia de horas por gerador? Considerando que o Edital não faz menção de quanto 
tempo os geradores ficarão ligados. 

 
 
R: Conforme descrito no termo de referência item 5. Detalhamento de serviços - A unidade de fornecimento é 
diária, entendendo aqui, diária como 1 dia (24hs) de disponibilidade do equipamento. Quanto a dúvida de 
quanto tempo o equipamento ficará em funcionamento dependerá de cada evento em particular, não podendo 
ser mencionado neste momento. Tais informações acompanharam a Ordem de Serviço enviada à contratada 
para cada evento. 
 
5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD U.F. PER. 
UND 
PER. 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 
POTÊNCIA DE 80 KVA 

320 DIARIA 12 MÊS R$    1.666,67  R$         533.334,40 

2 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 
POTÊNCIA DE 180 KVA 

160 DIARIA 12 MÊS R$    2.400,00  R$         384.000,00 

3 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 
POTÊNCIA DE 260 KVA 

90 DIARIA 12 MÊS R$    3.816,67  R$         343.500,30 

TOTAL  R$    1.260.834,70 

 

 Quantos metros de cabo de distribuição elétrica serão utilizados por instalação dos geradores? 
 Referente ao DIESEL utilizado nos geradores será de responsabilidade da contratada ou da 

contratante? 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



R: Para os questionamentos acima entende-se que conforme o item 8. Obrigação da Contratada,  a tentar aos 
textos destacados em negrito abaixo retirado desta cláusula do termo. 
 

Cumprir fielmente com as condições e especificações contidas no contrato, bem como ger
enciamento e operação dos equipamentos, de acordo com a legislação em vigor; quando da 
contratação dos serviços, a contratada, deverá dispor de infraestrutura na 
Região Metropolitana de Salvador, para o pronto 
atendimento nos prazos estipulados no contrato; 
 
[...] 
 
Propiciar as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços fornecen
do aos seus empregados, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual EPI, equipamentos 
de intercomunicação demais equipamentos e materiais inerentes a prestação dos serviços; 

  
Arcar com todos os custos com transporte, impostos, taxas, alimentação, instalação, 
montagem, desmontagem e manutenção dos grupos geradores. 

 
Por tanto, metragem está condicionado à especificação da necessidade da operação para cada evento. 
Informação esta, que será prestado através da Ordem de serviço que será encaminhada à contratada referente 
a cada evento. Por mais, como visto é de responsabilidade da contratada o funcionamento de cada 
equipamento, entendendo esta administração que o combustível é necessário para que exista a efetividade do 
funcionamento do equipamento que é, ratificando, de responsabilidade da contratada.” 
 

 
Em 29/04/2021 
 

Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira da COMPEL 


