
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO I 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 037/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00397.11.07.611.2017. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de produção de eventos, para realizar 
o "Concurso Cultural Fotografe Camaçari", em três categorias: Estudantil, Amadora e Profissional 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 
aos interessados: 
 
PERGUNTA: 
 
9.2.3 Qualificação Técnica a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional 
de Administração – CRA, da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto 
desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.  
 
O registro CRA da Empresa pode ser Substituído pelo CRA do seu responsável técnico já que o efeito de 
validade e indicação social compatível possam surtir o mesmo efeito igualando ao PREGÃO Nº 016/2017 
(PRESENCIAL) – COMPEL PROCESSO N.º: 00264.11.07.611.2017 que aconteceu neste mesmo município 
 
EXEMPLO:  
 
 
c) Apresentação atestado de capacidade técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou em nome 
do(s) seu(s) responsável (eis) técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, conforme item 9.2.3, alínea “b”, 
acompanhados registro do Conselho Regional de Administração – CRA, juntamente com a Certidão de RCA.   
 
SOLICITO TAMBÉM O VALOR REFERENCIAL DO SERVIÇO CONTRATADO. 
 
 
RESPOSTA: 
 
Não. Informamos que a exigência descrita nos editais se refere à comprovação do registro ou inscrição da 
licitante e do responsável técnico, no caso em tela, junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, 
conforme exigido na Lei n.º 6.839, de 30 de outubro de 1980, Art. 1º; 
 
 

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente 
habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes 
para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade 
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 

 
 
Ressaltamos que o procedimento e as exigências no subitem de qualificação técnica, são as mesmas descritas 
nos Pregões Presenciais n.º 016/2017 e 037/2017.  
  
 
Em 27/07/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


