
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 

 

REFERENTE: PREGÃO Nº 037/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 

PROCESSO N.º: 00042.11.07.611.2018 
 

Objeto: Registro de preço para contratação de serviço de locação de Estrutura Tubular e Tendas  a serem 
utilizados nos eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 
aos interessados: 
 
PERGUNTA: 
 
“SOLICITO OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO: 
 
NO ITEM: 9.2.3 Qualificação Técnica   
 
b) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, pelo 
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto e 01 (um) Técnico de Segurança no Trabalho, 
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 
respectivas áreas, detentor de atestados de responsabilidades técnica compatível com o objeto de licitação, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT. 
 

• ACERVO TÉCNICO PARA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, pode nos esclarecer esta 
exigência, pois o profissional citado acompanha os serviços. 
 

• A exigência do Edital refere-se apenas a indicação do Profissional Técnico de Segurança do Trabalho 
e  CAT do Engenheiro Civil, é este o entendimento?” 

 

RESPOSTA: 
 
Esclarecemos que as Certidões de Acervo Técnico – CAT são exigidas para os Atestados de 
Responsabilidade Técnica cujo detentor é o Engenheiro Civil que atua como responsável técnico da empresa. 
Para o profissional Técnico de Segurança do Trabalho tal exigência não é pertinente. 
 
Referente ao Técnico de Segurança do Trabalho, o Edital exige a comprovação da atuação de pelo menos um 
profissional, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, no quadro permanente de 
funcionários da empresa. Seu vinculo empregatício poderá ser comprovado através de uma das seguintes 
formas: 
 

a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
c) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes. 

 
 
Em 23/02/2018. 
 

Atenciosamente, 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


