
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 184/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01022.11.07.611.2019 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de cadeira de rodas motorizada, auxiliares para a locomoção além de 

itens de higiene e cuidado de pacientes a fim de dar continuidade das ações em saúde. 

 
Onde se lê: 
 

11.1.1 Qualificação Técnica 
 

a) Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Secretaria da Fazenda Municipal da 

sede da licitante, caso o documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, 

considerar-se-á o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua emissão. 

 

b) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 

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 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. 

Leia-se: 
 
 

11.1.2 Qualificação Técnica 
 

 

a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 

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 e período da contratação. 

 

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. 

Em, 14/10/2019. 
 

Atenciosamente,  

 

Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira da COMPEL 


