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

Nota de Esclarecimento  N°2 

 

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.  

Solicitada pelo Sr. Thiago Zilio Poleze   OAB/PR 85.609 

 

“ Ao analisar o Edital de Licitação nº 001/2019, restou dúvida a este procurador a 
respeito das formas de comprovação da pontuação da experiência forense em 1ª 
e 2ª Instância. 
 
Há anexo ao edital supramencionado, observação à respeito da comprovação da 
pontuação, no sentido de que serão admitidas para fins de comprovação da 
pontuação, certidões expedidas pelo distribuidor, ou ainda, extratos obtidos 
através da INTERNET. 
 
Contudo, não existe certidão do distribuidor relacionada a todos os processos do 
advogado, devendo as certidões serem solicitadas individualmente em cada um 
dos inúmeros processos de 1ª e 2ª Instância. 
 
Destarte, é notório que não há tempo hábil para solicitar centenas de certidões até 
o prazo fatal para o protocolo dos envelopes. 
 
Neste sentido, objetivando sanar qualquer dúvida, solicito esclarecimentos a 
respeito de como proceder a referida comprovação de experiência através de 
extratos da INTERNET, oriundo dos sistemas eletrônicos "PJE, PROJUDI e E-
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PROC", questionando ainda se o extrato da Tela do Processo, anexada a este e-
mail a título de exemplo, é suficiente para comprovação da experiencia forense.” 
 
Att, 
 
Thiago Zilio Poleze  
OAB/PR 85.609 
 
 

Resposta   -  De acordo com os requisitos para pontuação disposto no item A, o 
extrato da tela do processo é suficiente  para comprovar a pontuação da 
experiência forense. 
 

 

Atenciosamente 

Comissão de Licitação – CRESS.PR 
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