
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 009/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00223.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de toldos para 
serem utilizados em eventos de diversos tipos no município realizados pela Administração Municipal 
de Camaçari, incluindo o evento CAMAFORRÓ. 
 
 

PERGUNTA: 
 
Em analise ao edital referente ao PP09-2017 verificamos a existência de informações divergentes no 
item exigência técnica, pois consta no Termo de Referencia - Anexo 1 do edital, a apresentação de 
pelo menos 01 atestado técnico que permita avaliar a Capacidade Técnico- profissional, já no Edital 
consta informações diferenciadas. Favor esclarecer este item. 
Segue abaixo textos copiados do edital. 
  
PREGÃO N.º 009/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
Registro ou Inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA-BA, da região da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o 
objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto 
desta licitação; 
 
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazo com o objeto desta licitação, mediante apresentação de até 1 atestado emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que permitam avaliar o desempenho do técnico-
profissional, devidamente registrado (s) do CREA, competente, para atuar como responsável técnico 
dos serviços, com experiência compatível com o objeto da licitação. 
   
9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02 
 
(...)  
 
9.2.3 Qualificação Técnica 
 
(...) 
 
c) Apresentação de Atestado de capacidade: 
 
c.1) 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. 
 
c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
RESPOSTA: 
 
Em relação a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica, para fins de habilitação nesta 
licitação será exigida a seguinte documentação: 
 
9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02 
 
(...)  
 
9.2.3 Qualificação Técnica 
 
(...) 
 

c)  Apresentação de Atestado de capacidade: 
 
c.1)   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. 

 
c.2)   Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na 
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo 
Técnico – CAT. 

 
Ressaltamos que poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o 
Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no documento. 
 
 
Em 19/05/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


