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NOTA DE ESCLARECIMENTO N°2 

Ref. Edital de Licitação nº 02/2019 – Tomada de Preços – Técnica e Preço. 

Pela presente, a Comissão Permanente de Licitação leva a conhecimento público as 

respostas aos pedidos de esclarecimento, da empresa Lettera Comunicação, sobre o Edital 

acima referenciado. As formulações apresentadas, bem como as respostas e esclarecimentos 

seguem: 

1) Com relação aos atestados de capacidade técnica podemos enviar cópias 

autenticadas? 

Resposta: Sim podem ser entregues cópias autenticadas. 

2) Como vamos enviar os documentos pelo correio, há necessidade de credenciar 

alguém? 

 

Resposta: Os documentos referentes aos envelopes de habilitação, técnica e preço podem ser 

encaminhados pelo correio, porém devem ser entregues na sede do CRESS-PR até a data limite 

para a entrega dos envelopes conforme edital, não sendo obrigatório o credenciamento de 

representante para participar da sessão de abertura dos envelopes. 

 

3) Precisamos reconhecer firma de todas as declarações? 

Resposta: Não há necessidade de reconhecimento de firma nas declarações, porém o CRESS-

PR reserva-se no direito de diligenciar a veracidade de assinaturas em caso de dúvidas. 

4) Com relação ao contrato social, precisamos enviar todas as alterações ou somente a 

última?  

Resposta: Devem ser anexados todas as alterações do contrato social, salvo em caso de 

existência de alterações dos contratos sociais consolidados, onde, neste ultimo caso, o 

contrato consolidado substitui as alterações anteriores. 

5) De que forma faremos a indicação do profissional que assina a responsabilidade 

técnica? 

Resposta: A indicação do profissional assistente técnico se dá na forma do anexo VII, 

observando o numero mínimo de profissionais previstos no item 4.1.19 do edital, devendo ser 

efetuada a indicação do nome e qualificação das pessoas indicadas (2 (duas/dois) jornalistas 

com formação/graduação em Comunicação Social,  1 (um) Designer gráfico Sênior, com 

formação superior em Design / Publicidade e Propaganda  e 01 (um) Analista em Mídias 

Sociais,) sendo que referida pessoa deve possuir vínculo direto com a empresa licitante como 

sócio,  empregado ou prestador de serviços (autônomo ou PJ) devidamente comprovado, 
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devendo ser anexada, em caso de empregado, cópia da carteira de trabalho onde conste o 

respectivo registro do contrato e em caso de terceirizado com a apresentação de copia do 

contrato de prestação de serviços . 

6) Com relação ao Anexo IV requerimento de recurso administrativo, precisamos enviar? 

Resposta: O recurso administrativo é enviado apenas na hipótese de recurso, não sendo 

obrigatório seu envio na abertura da licitação. 

O CRESS-PR esclarece que os itens 4.1.3 (Participar de reuniões com a Comissão de 

Comunicação do CRESS-PR) e (4.1.4 Realizar a cobertura jornalística e fotográfica de eventos 

organizados/promovidos pelo CRESS-PR) terão a periodicidade semanal, com a 

disponibilização de profissional por pelo menos 8 (oito) horas semanais na sede de CRESS-PR, 

profissional este que deve ser um dos citados como responsável técnico, de acordo com a 

demanda do CRESS-PR, não sendo possível sua substituição por terceiros não constantes no rol 

de responsáveis técnicos. 

Os esclarecimentos supra referidos passam a integrar o edital de licitação nº02/2019, sendo 

de observância obrigatória por todos os licitantes. 

 

Curitiba, 07 de Agosto de 2019. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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