
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 106/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00506.11.07.611.2019 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização e 

produção de eventos ligados ao Patrimônio Cultural de Camaçari, incluindo a "III edição do 

concurso cultural Fotografe Camaçari" e a “Vila da Cultura”, espaço destinado às atividades 

culturais que serão realizadas durante os festejos juninos promovidos pela prefeitura. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 

referência, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria da Cultura, informamos; 

 

QUESTIONAMENTO 1:  
 

O item 9.3.2 do Edital, alínea d prevê que: 

"d) Para a execução de serviços de coquetel do Fotografe Camaçari será exigido que a contratada 
apresente o alvará da vigilância sanitária e o registro ou inscrição no conselho regional de nutrição 
- CRN da empresa executora do serviço (grifo nosso) e do responsável técnico indicado para 
o mesmo, comprovando a situação regular perante o citado órgão, na assinatura do contrato." 

Gostaríamos de confirmar se Alvará da vigilância sanitária e a inscrição no CRN e do responsável 
técnico que deverá ser apresentado pela vencedora do certame, no momento da assinatura do 
contrato, poderá ser em nome de um fornecedor que será contratado pela empresa 
vencedora para executar o serviço de coquetel. Nosso Entendimento está correto? 
 
 
QUESTIONAMENTO 2:  
 

Tendo em vista que o LOTE 2 - PRODUÇÃO FOTOGRAFE CAMAÇARI – EXCLUSIVO ME/EPP, a 
licitante que não possui essa condição deverá apresentar proposta apenas para o LOTE 1. 
Nosso entendimento está correto? 

Neste caso a licitação será julgada por lote, podendo ter 2 empresas distintas vencedoras (uma 
para cada lote)? 

 
 
RESPOSTA QUESTIONAMENTO 1:  
 

O alvará e o CRN podem  ser no nome do fornecedor devidamente contratado e sua 

apresentação será na assinatura do contrato. 
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RESPOSTA QUESTIONAMENTO 2:  
 

Sim, o Lote 02 é exclusivo para ME/EPP, porém conforme consta no edital: 

 
“Não havendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas ou classificadas no lote 02, a 
licitação prosseguirá com as demais empresas que apresentarem propostas, de acordo com o Art. 49, 
Inciso II da Lei Complementar 123/06”. 

 

A licitação será julgada por lote. Pode sim, ter duas empresas distintas vencedoras. 

 

 

Em, 04/06/2019. 

 

Atenciosamente,  

 

Aline Oliveira da Silva Almeida 

Pregoeira da COMPEL 


