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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS  

 

  Em atendimento à solicitação de esclarecimento da provável Licitante GOES, 

MONTEIRO & TOCANTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 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 do  e-mail datado de 02/07/2018, através do qual solicita 

à Comissão Especial de Licitação, ESCLARECIMENTO sobre o subitem 5.33 do Edital 

Concorrência sob referência, temos a esclarecer: 

Pergunta: “O item 5.3.3 do Edital da licitação em comento prevê que a equipe técnica da proponente 

será avaliada em alguns critérios, dentre eles o tempo de experiência profissional. O item 5.3.4 

dispõe que a “comprovação do item 1 (quesito) da planilha do subitem 5.3.3 será feita através de 

contratos em nome do Advogado, ou através de CTPS do advogado, devidamente anotada pelo 

contratante, em caso de ter prestado os serviços sob o regime de vínculo empregatício, ou ainda de 

prestação de serviços para órgãos da Administração Pública”. 

“Diante disto, questiona-se se a comprovação do tempo de experiência dos advogados pode ser 

realizada por meio de certidão emitida pela OAB na qual conste a data de inscrição do advogado ou, 

alternativamente, por certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça. O questionamento é pertinente 

uma vez que os contratos são firmados em nome do escritório e a experiência profissional é 

antecedente ao ingresso da sociedade.” 

Resposta: A certidão emitida pela OAB constando a data do registro de inscrição do advogado não 

diz da experiência do mesmo. O que realmente comprova sua experiência na pratica forense é o 

registro do vínculo seja através de registro na CTPS, contratos de Advogados Associados, 

comprovação efetiva de que o Advogado indicado atuou na execução do serviço, através de certidão 
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expedida pela mesma pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de cópia do 

contrato e cópia da vinculação do advogado 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; 5.3.6. A comprovação dos itens (quesitos) 2 e 3 da planilha do subitem 5.3.3. 

 

Atenciosamente, 

MARLI BARROS DE AMORIM 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 
 
 

 


