
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 002/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00101.11.07.611.2017  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRANSPORTE  SOCIAL TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO- 
TSTU, DESTINADO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E  DE CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL N° 4716, DE 29 DE JANEIRO DE 2009. 
 

ESCLARECIMENTO II 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
PERGUNTA - 01: 
 

1) Na Qualificação Técnica no Item C - Apresentação de Atestado de Capacidade, nos seus Subitens 
C.1 e C.2 estão sendo solicitados os Atestados. Não se trata de documento dúbio? A qualificação tem 
que ser da Empresa ou do Responsável Técnico? 

 

 2) Ainda na Qualificação Técnica No Item F - é solicitado Relação Explicita, declaração de 
disponibilidade de equipe técnica, instalações, Máquinas e Equipamentos em bom estado 
 acompanhada de declaração dos profissionais autorizando a indicação dos seus nomes. Já No Item G 
- É solicitado Declaração de que a licitante irá contratar profissionais em quantidade suficiente para a 
regular execução dos serviços. Diante de tais solicitações "confusas", e também no intuito de não 
restringir nenhuma empresa a participar da licitação, pode a licitante apresentar Declaração de 
Disponibilidade Futura de acordo com o Art. 101 da Lei Estadual N.º 9.433/05, onde a licitante 
vencedora, na assinatura do Contrato, irá disponibilizar a relação com os nomes dos profissionais, 
máquinas e equipamentos, etc.? 

 

 3) No Modelo da Proposta de Preço, a que se refere a coluna QTD - A? Seria quantidade de veículos 
do roteiro? 

 

 4) Ainda na Proposta de Preço, o Valor Unitário seria valor de Diária? 

 

 
 
RESPOSTA - 01: 
 
1) Referente a Qualificação Técnica, ressaltamos que de forma alguma se trata de documento dúbio, 
como bem denota-se no Edital, pois o Item C, subitem C.1 faz menção a comprovação da capacidade 
técnico-operacional da licitante e o subitem C. 2  faz menção a comprovação da capacidade técnico-
profissional, ou seja são duas comprovações distintas. 
 
2) Acerca da Qualificação Técnica  alíneas "f"  e " g",  o Edital encontra-se coeso em suas 
solicitações e em nada evidencia-se desalinho ao solicitado, nota-se que a alínea "g" trata-se de 
relação de equipe técnica, instalação, máquinas e equipamentos em bom estado, e a alínea "g"  diz 
respeito a declaração onde a empresa compromete-se que independente de ter profissional, ela 
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assumirá o compromisso que se houver necessidade contratará profissionais para atender as 
necessidade do Edital. Acerca da possibilidade da licitante apresentar declaração futura de acordo 
com Art. 101 da Lei Estadual N.º 9.433/05, afirmamos que tal Art. não se aplica ao município, pois o 
mesmo tem legislação própria e como mencionado o Art 101 é uma  lei no âmbito dos Poderes do 
Estado da Bahia, que por analogia aplica-se ao município sem legislação própria, que não é o caso 
deste município. 
 
3) Sim 
 
4) Será o cálculo conforme estipulado no edital AXBXC, ou seja quantidade X período X valor 
unitário. 
  
 
 
 
Em 20/03/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


