
-------- Mensagem encaminhada --------  

Assunto:  Re: ESCLARECIMENTO - PE 05/2018 

Data:  Wed, 23 May 2018 07:34:50 -0300 

De:  Crefito-7 <licitacao@crefito7.gov.br> 

Para:  Joao Santos <joao.santos@bdobrazil.com.br>, Crefito-7 

<projur@crefito7.gov.br>, eduardojuridico.crefito7@gmail.com, 

emaildeluana@gmail.com, Crefito-7 <coordenacao@crefito7.gov.br> 

 

Prezado(a), 
 

Bom Dia. 
 

A Lei n.º 6.839, de 30 de outubro de 1980, no art. 1º, dispõe que “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”.  
 

Convém esclarecer que a licitação em questão trata da contratação de empresa 
especializada para realização de auditoria, com prestação de serviços nas áreas 
contábil, financeira, pessoal e administrativa, conforme item 1 do Edital nº 
05/2018. 
 

Ante o exposto, o atendimento aos requisitos previstos no edital mostra-se 
necessário, inclusive em relação aos itens 10.5.1 e 10.5.2, que dispõem sobre a 
comprovação de registro da empresa licitante no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC e no Conselho Regional de Administração – CRA, e sobre 
a relação nominal dos profissionais de sua equipe técnica, com a qualificação de 
cada um deles, sendo pelo menos um Administrador, por assim atender ao 
interesse público. 
 

Atenciosamente, 
 

Em 18/05/2018 11:51, Joao Santos escreveu: 

 
Prezada Sra. Neila, bom dia. 
 
Conforme contato telefônico, referente ao Edital de PE nº 05/2018, no que se refere 
ao Item 10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, poderia por gentileza nos esclarecer 
quanto ao subitem abaixo? 
 
Entende-se que a apresentação do CRA fugiria do objeto do certame, pois o mesmo 
trata-se da contratação de Auditoria Contábil. 
 
Está correto nosso entendimento? 
 
Desde já agradeço. À disposição. 
 
João Vitor Passos dos Santos 
BDO Brazil 
joao.santos@bdobrazil.com.br 
 
Rua Major Quedinho, 90 - Consolação 
01050-030 – São Paulo, SP 
Brasil 
Tel:  +55 (11) 3848 5880 
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BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira de sociedade simples, é membro da BDO International Limited, uma 
companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome 
comercial para a rede BDO e cada uma da firmas-membro da BDO. 
 
Esta mensagem contém informação confidencial, legalmente protegida e destinada ao uso exclusivo da pessoa acima nomeada.  
Caso o leitor desta mensagem não seja o seu destinatário, fica desde já notificado que a divulgação ou utilização da mesma são 
estritamente proibidas.  
Se esta mensagem foi recebida por engano, queira, por favor, nos informar imediatamente, respondendo este e-mail. 
 
BDO RCS Auditores Independentes, an audit partnership organized according to Brazilian law, is a member of BDO International Limited, a 
UK company limited by guarantee, and makes part of the international BDO network of independent member firms.  BDO is the brand 
name for BDO network and for each of the BDO Member Firms. 
 
This message transmission is intended only for the use of the addressee and may contain confidential information. 
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or dissemination of this communication is strictly prohibited. 
If received in error, please notify us immediately, by replying this message. 
 
P Antes de  imprimir pense no meio ambiente.  Before you print think about the environment. 

  

  
Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo Licitacao-BDO. Se não deseja receber 

mensagens ou eventos deste grupo, pare de segui-lo na caixa de entrada. 

 

 

 
--  

Neila M. Mota 

Comissão de Licitação - Crefito 7 

Tel: (71) 3341-8734 

     (71) 98203-8977 - Zap 
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