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

Nota de Esclarecimento  N°4 

 

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

esclarecimentos no dia 22.05.2019  referente ao Edital 001.2019 – Tomada de 

Preços / Técnica e Preço  - Assessoria Jurídica.  

Solicitada pelo Sr. Thiago Rocha   OAB/PR 78.873 
 

 

Bom dia Senhoras e Senhores, tudo bem? 
Estamos analisando o edital de licitação para eventualmente participarmos no 
certame, 
Entretanto, gostaríamos de satisfazer algumas dúvidas quanto à execução dos 
serviços, portanto, todas as dúvidas 
Abaixo referem-se ao item II do Edital – DO OBJETO: 
 
Pergunta 01 – Sobre alínea “c” 
Qual a frequência aproximada das reuniões com os setores, Comissões Internas e 
Conselheiros/as do CRESS/PR? 
Resposta -  Média de 2 vezes por semana, porém há semanas que não ocorrem 
nenhuma. 
 
Pergunta 02 – Sobre alínea “f” 
Será necessário o acompanhamento em todas as sessões de julgamento ético? 
Resposta -  Sim 
 
Pergunta 03 – Sobre alínea “k” 
Qual a frequência aproximada que tais viagens ocorrem? Quem paga o custo da 
viagem como transporte, alimentação e hospedagem? E há algum valor extra para 
a disponibilização deste profissional? 
Reposta - Raramente, 1 vez a cada 3 meses , neste caso o CRESS cobre o custo 
da viagem, alimentação e hospedagem. 
 
Pergunta 04 – Sobre alínea “q”  

http://www.cresspr.org.br/
mailto:contato@cresspr.org.br
mailto:financeiro@cresspr.org;
mailto:cadastro@cresspr.org.br
mailto:fiscalizacao@cresspr..og.br;
mailto:dscress11@sercomtel.com.br


 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: Rua Monsenhor Celso, 154 - 13º andar - Centro - Curitiba – PR - CEP- 80010-150 

FONE/FAX: (41) 3232-4725  Site: www.cresspr.org.br  E-mails: Contato: contato@cresspr.org.br Financeiro: 

financeiro@cresspr.org.br  Cadastro: cadastro@cresspr.org.br  Fiscalização: fiscalizacao@cresspr.org.br   Seccional de 

Londrina:  dscress11@sercomtel.com.br  

 
 

Qual a frequência aproximada das reuniões, para discussão de assuntos 
pertinentes a ética, fiscalização e outras questões a serem levantadas? 
 
Resposta -  Em média 2 a 3  vezes no mês  
 
Pergunta 05 – Sobre alínea “aa” 
Este item diz que o contratado fará a digitação e conferência de todas as atas de 
audiências e julgamentos de processos éticos, sindicâncias e atas das sessões de 
licitações, neste caso, o contratado deverá disponibilizar um profissional para 
todas estas sessões a fim de realizar a digitação? Se sim, qual a frequência de 
tais atos? 
 
Resposta - Sim 
 
Pergunta 06 – Sobre alínea “ae” 
Qual a frequência aproximada das reuniões de Diretoria/Plenos, comissões 
internas e outros eventos? 
 
Reposta - Em média quinzenal , ou quando tem um ponto especifico de pauta 
 
Pergunta 07 – Sobre alínea “ag”  
No referido item há “presença em todas as sessões de licitação para DIRIGIR os 
certames”, como funcionará tal compromisso, haverá a necessidade de presença 
física em todos os certames? Um dos profissionais do escritório será 
nomeado pregoeiro? Tendo em vista que a pessoa que dirige o certame é o 
pregoeiro. 
 
Reposta - O Cress ainda não utiliza o pregão eletrônico, estamos providenciando 
as adequações, temos feito o presencial com a entrega dos envelopes. A 
Assessoria jurídica conduz a Ata e a licitação com o apoio dos Assistentes 
Administrativos do setor. 

 
 

Comissão de Licitação – CRESS.PR 
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