
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 016/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00264.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação empresa especializada em Produção de Eventos para atender os Festejos Juninos 2017 

a serem realizados no município no período de 16/06 a 30/06/2017. 
 
ONDE SE LÊ: 

 
9.2.3 Qualificação Técnica 

 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da empresa ou em nome do(s) seu(s) responsável (eis) técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) 
à licitante, conforme item 9.2.3, alínea “b”, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico - CAT emitidas pelo CREA; 

 
c.1)  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função 

de quem assina o documento. 

 

c.2)  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem 

sócios ou diretores da Concorrente. 

 
LEIA-SE 
 
9.2.3 Qualificação Técnica 

 
c) Apresentação atestado de capacidade técnica, para desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da empresa ou em nome do(s) seu(s) responsável (eis) técnico(s), 
sendo este(s) vinculado(s) à licitante, conforme item 9.2.3, alínea “b”, acompanhados 
registro do Conselho Regional de Administração – CRA, juntamente com a Certidão de 
RCA. 
 
c.1)  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 

informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de 
emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter 
objeto, atividades desenvolvidas, período da contratação e o registro do Conselho 
Regional de Administração – CRA, juntamente com a Certidão de RCA. 

 
c.2)  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 

da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das 
quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

 
Em 30/05/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


