
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 124/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00727.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para o serviço de locação de trio elétrico, mini trios e carro pranchão, para 
atender as demandas dos eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 
Coordenação de Eventos.  
 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
Pergunta:  
  
Estou com uma duvida em relação a qualificação técnica na pagina 6, no item 9.2.3 letra b, edital 124/2017, 
falar que para atuar com responsável tem que seguir o modelo do anexo  VII,  porem esse anexo não é um 
modelo para o responsável e sim um modelo de declaração do menor. Ainda mais no tremo de referência fala 
que o técnico pode ser de  disponibilidade futura e na habilitação não diz nada o que devo considera? 
 
Resposta: 
 

Informamos que no subitem 9.2.3, alínea “b”:  
 
 
Onde se Lê: 
 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Engenheiro Mecânico e 01 Engenheiro Eletricista ou Eletrônico, devidamente 

reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 

respectivas áreas (modelo de indicação anexo VII deste edital), numa das formas a seguir: 

 
Leia-se: 
 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Engenheiro Mecânico e 01 Engenheiro Eletricista ou Eletrônico, devidamente 

reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 

respectivas áreas (modelo de indicação anexo IX deste edital), numa das formas a seguir: 

 
 
Informamos ainda que o anexo IX trata-se de um modelo de indicação do responsável técnico, e que as formas 
de comprovação do vínculo dos profissionais citados com a referida empresa será de acordo com uma das 
alíneas “b.1” a “b.4”. 
 
 
Em 26/12/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


