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Camaçari - BA, 27 de dezembro de 2017 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
PROCESSO N.º 00624.11.07.611.2017 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2017 – COMPEL 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de corte, 
poda (secção de raízes, retirada de ervas daninhas, trepadeiras de árvores e 
arbustos) e poda ornamental em: praças, vias, canteiros, áreas verdes e demais 
logradouros públicos, com o comprometimento do recolhimento do material podado, 
destinando-os para o local adequado ao seu descarte, evitando danos ambientais, em 
todo o município de Camaçari 

 

Em resposta a solicitação de empresa interessada em participar do Pregão em 
epígrafe, informamos que: 

1) Pergunta: 

 ... “No item 9.2.3 alínea b, onde solicita a comprovação do vinculo com o profissional, 
solicitamos o acréscimo da opção do TERMO DE COMPROMISSO, como vem sendo 
feito em todos os editais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, 
tantos nas modalidades PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS e 
CONCORRÊNCIA. 

Resposta: Pelo representante do órgão solicitante foi dito: ...” Pode ser considerado o 
termo de compromisso conforme modelo já utilizado... “ 
 
Onde se lê:  

(...) 9.2.3 Qualificação Técnica 
 
b) Comprovação de que possui pelo menos 01 (um) profissional engenheiro 
agrônomo ou ambiental devidamente reconhecido pela entidade 
profissional competente, para atuar como Responsável Técnico dos 
serviços, com formação compatível para o objeto da licitação, devidamente 
reconhecida pela entidade profissional competente numa das formas a 
seguir: 
b.1)   Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 
permanente; 
b.2)    Contrato Social, no caso de sócio; 

  b.3)   Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo 
determinado, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, devidamente registrado em cartório (...) 
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Leia-se 

(...) 9.2.3 Qualificação Técnica  
 
b) Comprovação de que possui pelo menos 01 (um) profissional engenheiro 
agrônomo ou ambiental devidamente reconhecido pela entidade 
profissional competente, para atuar como Responsável Técnico dos 
serviços, com formação compatível para o objeto da licitação, devidamente 
reconhecida pela entidade profissional competente numa das formas a 
seguir: 
 
b.1)  Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 
permanente; 
b.2)  Contrato Social, no caso de sócio; 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo 
determinado, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, devidamente registrado em cartório. 
b.4)  Termo de Compromisso assinado pelo profissional, devidamente 
registrado em cartório com data anterior a abertura dos envelopes da 
licitação, com aceitação de responsabilidade técnica do serviço objeto 
da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. (...) 

 

2)    Pergunta: 

(...) Referente ao mesmo item alínea c, onde solicita o atestado de capacidade técnica 
em nome da empresa, e alínea d, quanto a capacidade técnica do profissional. 
Solicitamos que analisem os fatos da necessidade de apresentar um ou outro. (...) 

 
Resposta:  

Pelo representante do órgão solicitante foi dito: ...“Os atestados deverão ser atendidos 
conforme exigência do edital”  ...  

O edital reformulado com a inclusão do subitem b.4 (Em Qualificação Técnica- 
Termo de Compromisso) encontra-se no portal de compras: 
http://compras.camacari.ba.gov.br Telefone para contato (71) 3621- 6665 
 
 
 
Maria José Nery Costa 
Pregoeira COMPEL 
 

http://compras.camacari.ba.gov.br/

