
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Camaçari, BA – 20 de janeiro de 2020. 
 

De: COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PARA: BRUNO LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS 

Assunto: DILIGÊNCIA ATESTADO DE CAPACIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 0253/2019 

 
Prezado Senhor, 
 
A Prefeitura Municipal de Camaçari realizou licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n.º 0253/2019, 
cujo objeto foi contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
van adaptada para implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Itinerante para 
a Secretaria Municipal de Saúde do município de Camaçari, na qual a empresa REDE ABERTA 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI - ISIBA foi vencedora 
do lote 01. 
 
Dessa forma, informamos que em conformidade com o art. 27, §5º da Lei Municipal 803/2017 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 em seu artigo 43, § 3º, que estabelece a “faculdade da 
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo”, e visando resguardar a Administração 
quanto à contratação a ser realizada, com intuito de complementar a instrução do processo, 
solicitamos que sejam apresentadas a título de esclarecimento as seguintes informações; 
 

� Considerando o atestado de capacidade técnica fornecida pela empresa CLINÍCA 
ODONTOLOGICA DE CAMAÇARI, situada na Rua Santa Bernadete, N.º 07, Bairro - Centro, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob n° 10.284.276/0001-00, 
solicitamos a comprovação da prestação de serviços compatível e pertinente com o objeto 
desta licitação, através de nota fiscal ou documento equivalente. 

 
A diligência deverá ser atendida no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta 
diligência, no Portal de Compras de Camaçari, ressaltando que o não atendimento da mesma, 
ocasionará sua desclassificação/inabilitação no referido certame. Em tempo, informamos que a 
documentação solicitada, poderá ser apresentada em cópias simples mediante apresentação do 
original/cópia autenticada ou autenticação por meios eletrônicos. 
 
Atenciosamente,  
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da Compel 
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