
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 0206/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 
PROCESSO N.º: 00320.11.07.611.2021. 
 
 
Objeto: Registro de Preço para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
mecânica, elétrica, hidráulica e suprimento de peças, para os veículos automotores que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura de Camaçari-BA, conforme especificações e quantitativos constantes 
no presente Termo de Referência. 
 

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; 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

 
RESPOSTAS:  

 

Foi dito pela Secretária requisitante: 

“A pretensa licitante questiona a exigência de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-

OPERACIONAL em nome do profissional indicado para atuar como responsável técnico. 

O que se pretende com a exigência contida no Edital, é garantir que a empresa a ser contratada 

tenha profissional com competência para prestar os serviços que a administração municipal 

necessita. 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Tal exigência está amparada na Lei 8.666/1993, conforme transcrito a seguir: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 

as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 Portanto é lícito e recomendável que a Administração exija a comprovação de que a licitante possui 

profissionais e aparelhagem à boa execução do objeto do contrato.” 

 
 

Em 29/09/2021 

 

 

Atenciosamente,  

 

Wadna Cheile Melo da Costa 

Pregoeira da COMPEL 

 


