
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 072/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º 00438.11.07.611.2017 
 
 
OBJETO: Registro de preços para prestação do serviço de Telefonia Móvel, com disponibilização de até 500 
(quinhentas) linhas, habilitadas, com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote de dados 
ilimitado para os aparelhos smartphones avançado e intermediário, com planos de dados 4G/3G, para acesso à 
internet com velocidade nominal de 1024kbs ilimitado e com cobertura mínima no Município de Salvador e 
Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. 
 
ONDE SE LÊ 

a) Apresentação atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado na entidade profissional competente. 

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem 
como conter objeto, atividades desenvolvidas. 

a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela 
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 
 
LEIA-SE 
a) Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
publico ou privado, de que atua no ramo de atividade de prestação dos serviços objeto desta licitação e de que 
cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato(s) anteriormente mantido(s) com o(s) 
emitente(s) do(s) atestado(s); 
 
b.1) O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem 
como conter objeto, atividades desenvolvidas e o período da contratação. 
 
b.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela 
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 
  
 
 
Em 05/10/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
Pregoeira da COMPEL 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


