
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 008/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01318.11.07.611.2018 
 
OBJETO: Registro de preço para contratação de serviço de Apoio e Organização de eventos 
realizados e apoiados pela Secretaria de Governo do município de Camaçari. 

 

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

referência, informamos; 

 
1) QUESTIONAMENTO: 
 
De acordo com o item 9.2.3, alínea c.3 do Edital 008/2019, os atestados tanto técnico operacional, 

quanto o técnico profissional devem conter o registro do CRA, juntamente com a Certidão de RCA. 

Apesar de entender que a exigência do registro no CRA um excesso de formalismo que vem a 

prejudicar a competitividade, vocês necessitam de mais prazo para levantar todos os documentos 

exigidos, uma vez que possuem uma especificidade não cobrada em diversos outros edital com 

serviços semelhantes. 

Ocorre que o Conselho Regional de Administração impõe um prazo de no mínimo 10 dias úteis para 

efetuar tal registro, sem possibilidade de redução deste tempo. 

Diante do exposto, tendo em vista uma exigência tão específica, como a de registro do CRA nos 

atestados (não encontrada em editais que possuem objetos semelhantes), que ao nosso ver pode ser 

interpretada com um excesso de formalismo prejudicando a competitividade deste certame, torna-se 

imprescindível a prorrogação do prazo de abertura da sessão, originalmente agendado para o dia 

13/02/2019, por no mínimo mais 10 (dez) dias, para possibilitar o levantamento dos atestados com 

registro pelo CRA e assim permitir a participação no referido Pregão 008/2019 com o cumprimento de 

todas as exigências editalícia, garantindo desta forma o princípio da ampla concorrência, além de 

aumentar as chances desta instituição conseguir uma melhor proposta. 

Agradeço pela compreensão e aguardo confirmação da solicitação. 

 
RESPOSTA:  
 
Esclarecimentos no julgamento de impugnação disponível no portal de compras do Município, no link: 

http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1202190302254899399.pdf  

 
Em, 12/02/2019 
 
Atenciosamente, 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 


