
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 531/2015 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Atendendo ao pedido da empresa EPL – EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA., formulado no dia 15/10/2015, 
acerca da Tomada de Preços nº 02/2015, a se realizar no dia 19/11/2015, esclarecemos: 

Questionamentos da empresa: 

1) O item 4.1 faz menção à obrigatoriedade de apresentação de Cadastro junto ao município ou SEAP. Os participantes 
que atenderem todas as condições exigidas na habilitação do item 11.5 do edital poderão dispensar apresentação de 
cadastro? 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Nos termos dos § 2º e § 9º do art. 22 da Lei 8.666/93, poderão participar da presente licitação as empresas que se 
encontrem efetivamente Cadastradas no Registro Cadastral do Município e/ou na Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, na categoria de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
devidamente comprovado através da apresentação do respectivo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena 
validade, ou que atenderem a todas as condições exigidas para habilitação, conforme o item 11.5 deste Edital.  

Resposta: Sim. Mediante a apresentação da documentação relacionada no item 11.5 do Edital, fica o licitante dispensado 
de apresentar o Certificado de Registro Cadastral. 

2) A Comissão de Licitações deste município se opõe à apresentação de cópia de documentos autenticados em cartório 
digital devidamente regularizado pela União, referente aos documentos a serem apresentados para Cadastro de 
Fornecedores como também para documentos a serem apresentados na habilitação e técnica? 

Resposta: Esclarecemos que a Comissão de Licitações desta Câmara Municipal aceitará apresentação de cópias 
autenticadas digitalmente, para cumprimento do disposto no art. 32 da Lei Federal n. 8.666/1993, assim como nos 
demais casos em que sejam exigidos documentos originais ou cópias autenticadas. 

3) Quais os documentos deverão ser apresentados para cadastro junto a esta prefeitura, para emissão do CRC? Tais 
documentos para efetuar cadastro poderão ser remetidos via e-mail? 

Resposta: A emissão do CRC não se dá através da Câmara Municipal. Assim, pra obter a listagem integral dos documentos 
necessários para o cadastro no SEAP, por exemplo, favor acessar o link: 
http://www.comprasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=27. Contudo, conforme 
observado na resposta do primeiro questionamento supra, o CRC poderá ser substituído pela apresentação dos 
documentos elencados em Edital.  

 

Walkiria Mansano Borçato 

Divisão de Compras e Materiais 


