
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 124/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00727.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para o serviço de locação de trio elétrico, mini trios e carro pranchão, para 
atender as demandas dos eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 
Coordenação de Eventos.  
 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
Pergunta:  
  
No item onde temos a informação do Alvará, gostaria de pedir certa atenção: 
 
Vejamos o item: 
d) Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa 
fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 
 
Considerando que, tratam-se, os trios elétricos, de equipamentos que são vistoriados por sua estrutura sanitária 
a cada grande evento, que todos devem possuir a cartilha ou certificado desta vistoria, que, um Alvará da 
Vigilância emitido pela visita à instalação da empresa fornecedora não trará nenhuma segurança sanitária ao 
equipamento e que a licitação solicita esta qualificação técnica, gostaria de que fosse acolhida a seguinte 
sugestão:  
 
Certificado ou Declaração, emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal competente, que 
comprove que o equipamento foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária .  
 
Resposta: 
 

De acordo com a resposta da Secretaria competente: 
 
“Como já é de conhecimento da empresa interessada no certame, os equipamentos são vistoriados a cada 
prévia de sua utilização, todavia, a Administração se interessa em saber a situação da empresa quanto aos 

órgãos competentes em segurança Sanitária, seja ela do município, do estado ou da união (quanto a suas 
instalações para alocação do equipamento em seu período ocioso) 
Ressalto ainda que o alvará ou Certificado possui seu período de duração e renovação. 
Resumidamente, solicitamos o Alvará da empresa ( que será apenas 1) 
Quanto ao do equipamento (que pode ser vários) será exigido em uma eventual execução do Serviço.” 
 
 
 
 
Em 03/01/2018. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


