
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 249/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01486.11.07.611.2019 
 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 
de locação de veículos diversos, para transporte de pessoal, materiais, documentos, cargas e outros de 
acordo com as exigências constantes no Termo de Referência para atender às necessidades para 
execução das demandas da Secretaria de Serviços Públicos - SESP. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência 
e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria de Serviços Públicos, informamos; 
 
PERGUNTAS: 
 
Considerando a exigência do item 9.2.3 - apresentação de CRA, juntamente com atestados registrados 
pelo órgão, tal condição destina-se serviços relacionados ao fornecimento de mão de obra, afirmamos que 
CRA apenas registra atestados cujo qual apresente serviço com mão de obra, desta forma segue os 
esclarecimentos; 
  

1)     À Locação dos Veículos necessita o fornecimento de mão de obra, ou seja, motorista? 
 
2)     Todas as descrições detalhadas dos itens afirmam que a locação será “COM MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS, POR CONTA DA CONTRATADA”; Locação de veículo sem mão 
de obra, tal exigência de CRA, será realmente necessária? 

 
RESPOSTAS:  
 
1 – Sim para os Itens 4, 5 e 6 do LOTE 01 e todos os Itens do LOTE 02 e não para os Itens 1, 2 e 3 do 
LOTE 01. 
 
2 – Os Itens 4, 5 e 6 do LOTE 01 e todos os Itens do LOTE 02 contam com seguinte texto nas condições 
de fornecimento em suas respectivas descrições “COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E 
PEDÁGIOS, POR CONTA DA CONTRATADA”, nestes itens serão por conta da CONTRATADA as 
despesas não apenas com motoristas mas também com combustível e pedágios, devendo os custos dos 
mesmos serem levados em consideração quando da confecção da Proposta de Preços, assim sendo, por 
se tratarem de Locação de veículos COM mão de obra (motoristas), a exigência do CRA torna-se 
necessária , em virtude do registro ser condição para a constituição e operação das empresas, entidades 
ou escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades privativas do Administrador, de 
acordo com o Art. 15, da Lei Nº 4.769/65, do Art. 12 do Regulamento - Decreto Nº 61.934/67 e do Art. 1 da 
Lei Nº 6.839/80. 
 
Em, 26/11/2019. 
 
Atenciosamente,  
 

Wadna Cheile Melo 
Pregoeira da COMPEL 


