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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PREGÃO N.º 011/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preço para a Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação para atender 
eventos realizados pela Administração Pública Municipal. 
 

DATA DE ABERTURA: 14/02/2019. 
 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

Insurge-se a empresa interessada em participar do Pregão em referência, com os seguintes 
questionamentos; 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 01  

Venho através deste me certificar da obrigatoriedade do registro do termo de compromisso em cartório, 

sendo que o profissional registrado no CREA é responsável técnico pela empresa tendo vinculo comprovado 

através de contrato de prestação de serviços ou carteira assinada? 
 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 02 

Diante da regulamentação onde o técnico não faz mais parte do CREA, mas pode ser responsável pela 

execução do serviço e no edital não menciona a validade do conselho dos técnicos, o mesmo profissional 

pode ser habilitado para o objeto da licitação?   
 

DOS ESCLARECIMENTOS 
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, 

informamos: 
 

a) No que tange ao pedido de esclarecimento 01. Informamos que a comprovação do vínculo conforme 
o item 9.2.3 alínea b) deverá ser comprovado numa das formas a seguir: 

 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  
 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  
 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de 
abertura das propostas, com firma reconhecida das partes. 

 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, devidamente registrada em 
cartório em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação, com 
aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no 
caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

b) No que tange ao pedido de esclarecimento 02. Informamos que o Instrumento Convocatório no seu 
item 9.2.3 alínea b) exige pelo menos 01 (um) profissional habilitado para execução dos 
serviços, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA/CAU). 

 

Camaçari, 12 de fevereiro de 2019. 
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