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FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

REFERENTE: PREGÃO Nº 103/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00553.11.07.611.2019 
 

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa produtora especializada 

em contratação de artistas, bandas e grupos musicais de reconhecida notoriedade local para os 

festejos Juninos 2019, inclusive CAMAFORRÓ 2019. 
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, 

comunicamos aos interessados: 
 

QUESTIONAMENTOS:  
 

1o) DO OBJETO DO EDITAL: 
- Desejamos saber se existe alguma mudança de "especialização" no que se refere à atuação da 
empresa licitante acerca dos serviços ora contratados, uma vez que a descrição do objeto no referido 
edital (Pregão 103/2019) se diferencia dos Pregões anteriores com a mesma natureza e objeto de 
contratação. Para que fique mais claro, vejamos; 

Descrição do objeto do Pregão 103/2019 (em questão); 
A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa produtora especializada 
em... contratação de artistas, bandas e grupos musicais de reconhecida notoriedade local para os 
festejos Juninos 2019, inclusive CAMAFORRÓ 2019. 

Destarte, as anteriores rezaram; 
 
Exemplo 01: Pregão n.o 005/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em produção de eventos para... a contratação de artistas, bandas e grupos musicais 
para o ciclo de lavagens e o Carnaval da Orla de Camaçari em 2019, exceto o Festival de Arembepe, 
realizados pela administração Publica Municipal 
 
Exemplo 02: Pregão n.o 057/2019, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em produção de eventos para... a contratação de bandas, artistas ou grupos 
musicais de reconhecida notoriedade local para o Festival de Arembepe 2019, nos dias 29, 30, 31 de 
março e 01 de Abril de 2019. 
 
A descrição do objeto do Pregão 103/2019 suscita a possibilidade da interpretação de que as 
empresas 'DE PRODUÇÃO DE EVENTOS', que não realizaram de for específica o serviço de 
"contratação de bandas e, ou, artistas e grupos musicais" (serviços estes notadamente de baixa 
complexidade operacional e, ou, tecnológica), mesmo tendo essa, a comprovada capacidade na 
execução de serviços de produção de eventos com maior complexidade (nos termos exigíveis na 
qualificação técnica do edital), não estariam aptas a participar do referido Pregão. Algo que alijaria 
empresas de natureza jurídica com aptidão para o exercício da atividade licitada. Além disso, iria de 
encontro ao histórico de contratações anteriores, promovidas pela mesma administração pública para 
o mesmo objeto. 
 
Portanto, apenas como esclarecimento para que não se dê margem à interpretações equivocadas, 
desejamos saber se o Pregão 103/2019 seguirá os mesmos preceitos, princípios e julgamento dos 
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exemplos anteriores e acima destacados (tanto da natureza jurídica, quanto da qualificação técnica). 
Ou, se sofrerá alguma alteração, inclusive de caráter "interpretativo"? 

2o) DA NOTORIEDADE LOCAL: 
- Solicitamos a informação de forma mais clara, sobre como se dará a comprovação da Notoriedade 
em âmbito "Local" das atrações artísticas ora contratadas. Quais serão os critérios e, ou, 
“ferramentas” para a análise dessa notoriedade, a qual os licitantes se basearão no momento da 
elaboração dos preços para construção de suas propostas? 

3o) DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA: 
- Quais são os valores de referência do pregão em epígrafe? Sem mais para o momento e desde já 
gratos pela atenção ora dispensada, 
   
RESPOSTAS:  

 

RESPOSTA 1) Com base no questionamento, reafirmamos que, os serviços licitados nos pregões 

005/2019 e 057/2019 foram executados de forma espetacularmente perfeita no quesito atendimento 

Operacional/Administrativo pelos seus licitante ganhadores, alcançando os seus objetivos previsto no 

certame, o que não gera nenhuma duvida da capacidade das empresas produtoras de Eventos de 

gerenciar tal operação, ressaltamos porém a periodicidade junina e uma maior complexidade do 

objeto licitado comparado aos pregões passado citados, o que exige não apenas a especialização na 

produção de eventos, que como foi ressaltado no próprio questionamento, trata-se de “Serviços 

notadamente de baixa complexidade Operacional e/ou tecnológica”. Contudo basta se-analisar as 

exigências técnicas incluídas ao Termo de Referência anexo ao edital e concluir que o certame 

seguirá os mesmos princípios e regras subsequentes aos pregões anteriores citados. 

RESPOSTA 2) Quanto a comprovação de Notoriedade se dará das seguintes formas, sem seguir o 
âmbito das ordens: 

 Registro no Banco de Dados da Coordenação de Eventos (conforme Termo de Referência). 

 Links ou clipagens das atrações em revistas, jornais e imprensas locais sobre o artista/Grupo. 

Quanto aos critérios de análise de Notoriedade, um dos critérios básicos é o conhecido popular do 
artista/grupo, seguido de suas obras e/ou trabalhos feitos na sua região. 

Quanto a base para elaboração dos preços para a Construção de propostas da licitante, não cabe à 
Administração orientar ou opinar nesse quesito, visto que a todo licitante já lhe cabe um nível de 
conhecimento em negociação com artistas/grupos futuros contratados através dos seus documentos 
de Capacidade. 

RESPOSTA 3) O valor estimado dos itens/global, já se encontra disponível no Portal de Compras 

deste Município, no mesmo local onde retirou o Edital. 
 

Em, 30/05/2019. 

 

Atenciosamente,  
 

Ana Carolina Santos 

Pregoeira da COMPEL 


