
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

 

  Em atendimento às solicitações de esclarecimento da provável Licitante BOTELHO 

E CASTRO ADVOGADOS, sobre o Edital da CONCORRÊNCIA N° 005/2016, cujo objeto é 

contratação de “Sociedade de Advogados para a prestação de serviços técnicos profissionais de 

natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, 

especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Previdenciário e Tributário, 

no âmbito da Justiça do Trabalho” – Processo Administrativo n° 12.186/2015, constante dos  e-mails 

datado de 27/06/2018, nos quais solicita à Comissão Especial de Licitação, ESCLARECIMENTOS 

sobre O subitem 4.4.11 do Edital da Concorrência sob referência, temos a esclarecer: 

Pergunta: “No que tange a apresentação de cópias de decisões/improcedências, sabe-se que para 

comprovação dos itens referidos, a proponente deverá apresentar cópia que demonstre de forma 

cabal a publicação das mesmas. 

A dúvida que emerge é se estas cópias deverão ser cópias autenticadas?” 

Resposta: A comissão Especial de Licitação esclarece que se o processo for o eletrônico não há 

necessidade de autenticação, mas, em caso de processo físico, as cópias deverão ser autenticadas. 

Pergunta: “O atestado de capacidade técnica emitido em nome da Sociedade de Advogados, com a 

relação dos membros da equipe técnica, informando que os serviços foram prestados em níveis 

satisfatórios, dentro dos padrões de qualidade exigidos e suficiente para demonstrar que não houve 

atos que desabonassem a conduta do advogado na prestação dos serviços, conforme item 5.3.2? 

Gentileza esclarecer.” 

Resposta: Com a republicação do Edital houve ampliação nos escopos dos subitens  5.3.2 e 5.3.5 do 

Edital em relação ao atendimento às exigências neles contidas, ampliando o campo de atuação 

satisfativa dos Licitantes/Proponentes, conforme:  
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5.3.2.  Em qualquer dos casos, deverá a comprovação de que tratam os itens (quesitos) desta 

seção estar acompanhada de atestado emitido pela pessoa jurídica de que não houve atos que 

desabonassem a conduta do Advogado na prestação dos serviços, ou declaração emitida pela 

OAB seccional informando que o referido advogado não sofreu sanção ético-disciplinar. O 

grifo é nosso. 

5.3.5. No caso de o contrato que comprove a experiência exigida para pontuação deste item 

(quesito), ter sido firmado em nome da Sociedade de Advogados, deverá haver comprovação 

efetiva de que o Advogado indicado atuou na execução do serviço, através de certidão 

expedida pela mesma pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de cópia 

do contrato e cópia de documento que comprove a vinculação do(s) advogado(o) à época 

com a Sociedade signatária do Contrato, ou de peças processuais assinadas e protocoladas 

pelos referidos advogados, desde que haja compatibilidade com as parcelas de relevância 

consistente na prestação de serviços nos ramos do Direito definidos nos itens 1.1 e 3 do 

Projeto Básico, especificamente no âmbito da Justiça do Trabalho. O grifo é nosso 

    

Atenciosamente, 

MARLI BARROS DE AMORIM 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 


