
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
ESCLARECIMENTO I 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 085/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO: 00660.11.07.611.2016 
 
OBJETO: Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede TI/Telecom, 
sendo eles, UTM/NGFW, Access Point, Outdoor/Indoor, para implantação da politica de segurança e 
tecnologia da informação dos órgãos da Prefeitura de Camaçari. 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participar da licitação 
acima mencionada: 
 
Pergunta 01: 
 
Solicitamos vossa ajuda, quanto ao saneamento das seguintes dúvidas: 
 

1. Quanto ao "ITEM 7 - CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES, o mesmo fala sobre a 
Carta de Credenciamento e Procuração, no qual solicita que a Procuração siga em papel 
timbrado da empresa com firma reconhecido". Para o qual fazer os seguintes 
questionamentos: 
 

1.1. Questionamento: A comprovação de reconhecimento de firma do outorgante não poderá 
ser comprovada pelo Contrato Social? Visto que a assinatura do mesmo consta no 
respectivo documento. 

 
 
Resposta: Não poderá ser comprovado através do Contrato Social, em virtude da comprovação do 
reconhecimento de firma ser realizado pelo Cartório Judicial. Quando a licitante se fizer representar 
por credenciado através de Carta de Credenciamento ou Procurador através de Procuração 
Particular, deverá atender ao disposto no subitem 7.1.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 
 
Pergunta 02: 
 

2. Para o ITEM 8.6, item "b" o mesmo traz: "Os dados do representante legal, conforme modelo 
constante no Anexo VII deste edital. Em caso de terceira pessoa que não o credenciado na 
sessão ou sócio, a licitante deverá apresentar dados do novo preposto juntamente com a 
proposta. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do 
outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar o outorgado assinar o 
Termo de Compromisso de Fornecimento ou do documento equivalente”. 
 
2.1. Questionamento: A procuração que emitimos é uma procuração pública, com maior 
veracidade que a própria procuração particular. Nesse caso é necessário ser realizado o 
reconhecimento de firma do Outorgante? (Mencionada anteriormente no subitem 7.1.3) 
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Resposta: No caso de Procuração Pública devidamente registrada em Cartório Judicial, não existe a 
necessidade do reconhecimento de firma do outorgante. 

 
2.2. Questionamento: Quem irá assinar nosso Contrato (Termo de Compromisso de 
Fornecimento), ou qualquer documentação advindo após a sessão de lances será nosso 
Diretor (Outorgante), e essa informação constará na nossa Proposta Comercial, no campo 
"Dados do Responsável para firmar o contrato”. Mas a Proposta Final terá a assinatura do 
nosso Procurador. Quanto ao informado anteriormente, a Administração posiciona de forma 
contrária? 

 
Resposta: A Administração não se posiciona de forma contrária desde que seja apresentada 
Procuração ou Carta de Credenciamento com firma reconhecida em cartório, salientando que para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, os dados do promitente fornecedor deverão constar na 
forma do Anexo VI – Dados para assinatura do contrato da ata de registro de preços. 
 
Pergunta 03: 

 
3. Conforme disposto no ITEM 8 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01, SUBITEM 8.6, 

letra "b".,  
 

3.1 Questionamento: É correto nosso entendimento que a Procuração deverá ser anexada 
junta a Proposta Comercial, que deverá ser apresentado em envelope lacrado? 
 

Resposta: Não. Deverá ser apresentada no caso de uma de terceira pessoa que não o credenciado 
na sessão ou sócio, a licitante deverá apresentar dados do novo preposto juntamente com a 
proposta. 

 
3.2 Questionamento: Então deverá ser apresentados a mesma Procuração duas vezes? Um 
vez para o Credenciamento e outra junta a Proposta Comercial? 

 
Resposta: Somente deverá ser apresentada novamente, no caso de uma terceira pessoa que não 
seja o credenciado na sessão ou sócio, a licitante deverá apresentar dados do novo preposto 
juntamente com a proposta. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a 
procuração com firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de 
identidade do outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar o Termo de 
Compromisso de Fornecimento ou documento equivalente.  
 
 
Em 18/10/2016  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


