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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 152/2019 
CONVITE Nº 02/2019  
OBJETO: Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços advocatícios na área 
trabalhista, compreendendo todos os respectivos e cabíveis atos e manifestações de defesa e 
prestação do serviço de natureza trabalhista, bem como área de consultoria jurídica. 
 

A Comissão Permanente de Licitação do CREMERS, nomeada pela Portaria nº 
39/2019 de 11 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público: 

 

Tendo em vista a necessidade de adequação dos termos da Carta convite nº 
02/2019, bem como do Termo de Referência e Minuta de Contrato, a mesma será republicada, em 
data ainda não definida, com a reabertura dos prazos estabelecidos, pelos mesmos meios da 
publicação original, em observância ao § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993. 

Para viabilizar a participação no certame, os interessados deverão proceder ao 
cadastramento no Cremers, nos termos do art. 35 da Lei de Licitações, mediante o envio de cópia 
dos seguintes documentos ao setor de licitações, através do e-mail licit@cremers.org.br: 

 Ato constitutivo, contrato ou compromisso social em vigor, com a última 
alteração, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil; 

 Certidão do registro da sociedade e comprovante de regularidade funcional e 
financeira junto à Ordem dos Advogados do Brasil; 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

Os documentos acima poderão ser substituídos pelo comprovante de cadastro no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  

O envio da referida documentação se destina apenas ao cadastramento como 
prestador de serviço junto ao Cremers, não dispensando os licitantes do cumprimento dos 
procedimentos de credenciamento para a sessão de recebimento das propostas, nem da 
apresentação documentação de habilitação na forma prevista na carta-convite. 

Aproveitamos este comunicado para informar alguns dados importantes para a 
formulação das propostas: 

 O Cremers conta atualmente com um total de 100 (cem) funcionários; 

 O Cremers possui atualmente 47 processos em curso, sendo 43 na justiça do 
trabalho em Porto Alegre/RS, 1 na justiça do trabalho em Rio Grande/RS, e 3 na Procuradoria 
Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre. 

Quanot às demais dúvidas, procuraremos dirimir no novo edital a ser publicado.  
 

Porto Alegre, 03 de julho de 2019 

 

 

Esequiel Steil 
Membro da Comissão Permanente de Licitação
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