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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PERITOS DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 
7ª. REGIÃO – BAHIA – CRQ VII 

Processo Administrativo no. 16729/20 

Chamamento Público no. 02/20 

 

O Conselho Regional de Química da 7ª. Região – Bahia (CRQ VII), Autarquia Federal, dotada de 

personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 014.117.931/0001-89, com sede na Av. 

Tancredo Neves, 274 – Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 614, Salvador/BA, por meio do seu 

Presidente Antônio César de Macedo Silva, considerando o disposto na Lei no. 13.105 de 16 de março de 

2015, Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 156, que dispõe que o juiz será assistido por 

perito e que determina aos tribunais a realização de consultas aos conselhos de classe para formação de 

seu cadastro de profissionais legalmente habilitados, e também contribuir com aqueles que necessitem 

de profissionais especializados em assistência técnica, perícias extrajudiciais, defesas técnicas, vistorias e 

outros trabalhos técnicos na área da química,   RESOLVE: 

Criar o Cadastro de Peritos de Profissionais da Química do Conselho Regional de Química da 7ª. Região 

(CPQ/CRQVII), conforme termos e condições estabelecidas neste Edital: 

1. DO CADASTRAMENTO 

1.1 O presente cadastramento destina-se a criar uma relação de profissionais da química que atuam 

na área da química, com a finalidade de prestar serviços de perícia nos processos judiciais da 

jurisdição do CRQ VII (Estado da Bahia), onde houver demanda judicial. 

1.2 Poderão participar do cadastramento os profissionais da Química de nível superior, devidamente 

inscrito e regulares no CRQ VII, e que tenham atribuições, conferidas pelo Conselho Federal de 

Química – CFQ, para atuar em vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, bem 

como na elaboração de pareceres, laudos e atestados. 

1.3 As inscrições deverão ser realizadas a partir de 30 de outubro de 2020 até 31 de março de 2021. 

1.4 Os documentos relacionados para a inscrição devem ser encaminhados, exclusivamente, via e-

mail (crq7@crq7.gov.br), com a seguinte informação no título: Inscrição CFQ/CRQVII, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Formulário de cadastro (Anexo I) devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópia digitalizada dos documentos relacionados no item 5.1 (subitens “g” e “f’) deste Edital. 
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1.5 O cadastro, conterá, no mínimo, as seguintes informações do profissional: 

a) Nome completo; 

b) Número do registro profissional no CRQ VII; 

c) Endereço eletrônico; 

d) Telefone de contato; 

e) Domicílio profissional; 

f) Especificação da(s) área de atuação na área da química que deseja atuar como perito 

químico; 

g) Curriculum elaborado pelo próprio profissional; 

h) Comprovação de experiência, de no mínimo 5 (cinco) anos, na área que pretende atuar como 

perito 

1.6 O profissional inscrito no CPQ/CRQVII é responsável pela confirmação de seus dados cadastrais, 

os quais poderão ser atualizados, exclusivamente, via e-mail (crq7@crq7.gov.br), com a seguinte 

informação no título: Atualização dos dados cadastrais da CPQ/CRQVII. 

2.0 SUSPENSÃO E BAIXA DO CADASTRO 

       2.1 Ficará suspenso o cadastro do profissional inadimplente com a anuidade junto ao CRQ VII 

       2.2 Ficará suspenso o profissional que atue como Responsável Técnico sem comunicar ao CRQ VII. 

       2.3 Será baixado do cadastro o profissional que: 

a) solicitar sua exclusão do cadastro; 

b) Tiver seu registro baixado no CRQ VII 

c) sofrer sanção em Processo de Ética do CRQ VII, em decisão transitada em julgado 

2.4 O restabelecimento do registro no CPQ/CRQVII estará condicionado à regularização das condições    

que determinaram a suspensão ou exclusão, previstas nos subitens 2.1 e 2.2 deste Edital 

       3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

       3.1 O resultado preliminar com a lista dos peritos profissionais da química cadastrados e a respectiva 

       área de atuação, será disponibilizado no site do CRQ VII    

       3.2 O profissional que tiver o seu cadastramento indeferido poderá apresentar recurso à Presidência 
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        do CRQ VII, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do resultado preliminar previsto 

        no subitem anterior 

        3.3 O resultado final será disponibilizado no site do CRQ VII em até 30 dias após o prazo do recurso. 

        3.4 Os casos omissos não disciplinados neste Edital serão examinados e decididos pela Diretoria 

        Regimental do CRQ VII 

         3.5 Após o encerramento do prazo deste Edital, os novos interessados poderão enviar a 

documentação 

         relacionada no item 1.4 para o e-mail diretoria@crq7.gov.br 

          3.6 Para as novas solicitações de credenciamento, o CRQ VII terá um prazo d e30 dias para avaliar a 

         documentação e atualizar a listagem no site. Em caso de indeferimento, o profissional terá o prazo 

de 

         5 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso à Presidência do CRQ VII. 

           3.7 O presente Edital será publicado e disponibilizado no site do CRQ VII. 

 

Salvador, 30 de setembro de2020 

 

Antonio Cesar de Macedo Silva 

Presidente do CRQ VII 
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ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 

Nomecompleto:_________________________________________________________  

Número do Registro do CRQ: _______________________________________________  

Endereço Residencial: ____________________________________________________ 

 CEP: ________________________ Cidade/UF: ________________________________  

Telefone: ( ) _______________________Celular: ( ) _____________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________  

Informar a(s) área(s) de atuação como perito químico: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________ 

Nesses termos, solicito deferimento do credenciamento para cadastro de Peritos na área da 
química no CRQ VII.  

 

____________________________, ________, ______________________ de 20_____. 
(Cidade/UF)         (dia)                            (mês) 

 

                                             

                                    ___________________________________________           

                                                                 Assinatura do Profissional) 

 


