
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - III 
 
PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
PROCESSO: 00219.11.07.611.2021. 
 

OBJETO: Registro de preço para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos, em caráter complementar, visando a continuidade da prestação de serviço de saúde das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no 
município de Camaçari. 
 
DATA DE ABERTURA: 04/08/2021. 
 
INTERESSADO: HELLPMED SAÚDE LTDA. 
 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  
11.2.3 Qualificação Técnica  
 

a) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:  
 

a.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: Apresentação de 
atestado de aptidão da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, para comprobação da execução de 
serviços compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, em 
características e prazos que permitam o ajuizamento da capacidade de 
atendimento. Os atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando 
as seguintes informações da eminente: papel timbrado, CNPJ, 
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 
assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas, 
quantidade de produto fornecido equivalente ao contratado e período da 
contratação. 

  
A respeito da qualificação técnica, qual a quantidade e prazo que serão exigidos nos atestados de 
capacidade técnica? Lembrando que o existe limitação dessas exigências, conforme tribunal de 
contas. 
 
RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS: 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, informamos aos interessados em participar do Pregão em, informamos: 
 
O objeto do atestado precisa ser similar ao objeto da licitação. É isso que determina o inciso II do art. 
30 da Lei 8.666/93: 
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“II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação […]” 

 

Portanto, seu atestado de capacidade técnica precisa ser compatível em características, quantidades 
e prazos com o que está sendo contratado por meio da licitação. 

 
Em 02/08/2021. 
 
 
Monique de Jesus Fonseca Senra 
Pregoeira da Compel 


