
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO 01 

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00480.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com Motorista e sem 
Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a 
Secretaria de Segurança Pública d estado da Bahia.  
 
ONDE SE LÊ:  
 

 
9.2.3 Qualificação Técnica 

 
Para os lotes 05, 06, 07, 08 e 09. 
 

(...) 

 

b) Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 

proposta, pelo menos 01 (um) profissional, devidamente reconhecido pela entidade 

profissional competente, para atuar como responsável técnico, numa das formas a seguir: 

 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  
 
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  
 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de 

abertura das propostas, com firma reconhecida das partes. 
 
b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, devidamente registrada em 

cartório em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação, com 
aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no 
caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

 
LEIA – SE: 
 

9.2.3 Qualificação Técnica 
 

Para os lotes 05, 06, 07, 08 e 09. 
 

(...) 

 

b) Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 

proposta, pelo menos 01 (um) profissional, devidamente reconhecido pela entidade 

profissional competente, para atuar como responsável técnico, numa das formas a seguir: 

 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  
 
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de 

abertura das propostas, com firma reconhecida das partes. 
 
b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das 

partes, em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação, com 
aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no 
caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

 
Em 14/09/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


