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EDITAL 001.2019 – Tomada de Preços Técnica e Preço – Assessoria Jurídica 

Nota de Esclarecimento 

A Comissão de Licitação do CRESS.PR informa o recebimento de pedido de esclarecimentos 

referente ao Edital 001.2019 – Tomada de Preços / Técnica e Preço  - Assessoria Jurídica pelo 

escritório Alexandre Magno Advogados Associados. 
 

 

1-  Credenciamento será realizado no dia da abertura da sessão de licitação?  

 Reposta – O credenciamento se dará com a entrega dos envelopes contendo a documentação 

necessária para participar da referida licitação, conforme disposto no edital até as 18h do dia 

28/05/2019. 

  

 

2- Deverá ser feito pela licitante o cadastramento previsto no artigo 22, § 2º da Lei 8.666/93 , 

que são de até 3 dias antes da data do recebimento da proposta? Se positivo, deverá ser feito 

pessoalmente ou pode ser enviado a documentação por meio eletrônico? 

Resposta - A documentação não poderá ser enviada por meio eletrônico. 

 Quanto o seu envio se dar por correio: assunto sempre polêmico é quanto a possibilidade do 

envio via correio dos envelopes de habilitação e proposta para a participação de licitações. Não há 

disciplina legal que veda o envio dos envelopes via correio ou que exija um representante legal 

para a participação nas licitações. Todavia, consideramos uma prática temerária além de não ser 

muito usual. O particular corre o risco dos envelopes não chegarem ao departamento correto ou 

da Comissão ter uma interpretação distinta desta.  Por razões de segurança recomenda-se que os 

documentos devam ser entregues pessoalmente. 
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3 - É necessário apresentar o Balanço Patrimonial/Faturamento Anual do escritório? 

Resposta - Conforme assevera o inciso I do art. 31 da lei 8.666/93, há sim a necessidade de 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

  

 4 -  No  item 5.1.4 exige que o Registro Comercial , Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor 

seja devidamente registrado na OAB/PR. No caso do escritório não possuir esse registro 

especifico na OAB/PR, o prazo " constante na "Nota do item 5.1.11" de 1 ano será concedido 

para o referido registro? 

Resposta - O escritório já deverá estar devidamente registrado na OAB. Caso não seja a OAB/PR 

deverá, através de declaração entregue junto com o envelope A, informar que providenciará  a 

abertura de filial no Estado do Paraná  com a indicação de responsável técnico com inscrição a ser 

efetuada na Seccional do Paraná. A referida nota do item 5.1.11  não especifica prazo de um ano. 

  

5 -  Os itens 5.1.9 e 5.1.10 constantes no Edital também irão respeitar o prazo de 1 ano para o 

escritório que não tem sede em Curitiba? 

Resposta -  As certidões dos referidos itens deverão ser expedidas pela OAB na qual o escritório 

tem registro. As mesmas já deverão ser entregues no envelope A. 
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