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NOTA INFORMATIVA 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 

PROCESSO N.º 04/2020 

LICITAÇÃO Nº 838883 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 8ª REGIÃO, entidade autárquica federal de 

fiscalização da profissão de Bibliotecário, instituído pela Lei 4.084, de 02 de julho de 1962, informa 

aos interessados no referido certame o quanto segue: 

 

NO QUE TANGE AOS ITENS 1.2., “A sede do Conselho fica na cidade de São Paulo e, portanto, a 

LICITANTE deverá comprovar na Habilitação que possui endereço comercial nesta cidade e inscrição 

na OAB desta jurisdição”.  

 

e 

 

5.1.8. “Comprovante de que possui endereço comercial na cidade de São Paulo/SP e inscrição na OAB 

desta jurisdição”, do Edital, temos a informar que:  

 

 

Os comprovantes de endereço na cidade de São Paulo e a inscrição na OAB/SP serão exigidos após a 

fase de lances e os escritórios que não apresentarem os documentos serão desclassificados.  

 

Nesse cenário, relatamos que não há impedimento na participação da licitação, independente da 

localidade em qual o escritório esteja instalado, mas pesa-se para a perfeita execução dos trabalhos, a 

necessidade de uma sede na capital de São Paulo, que permitirá uma locomoção rápida, ágil e que, não 

tenha ônus extras ao Regional, que não dispõe de rubrica para tal dispêndio.  
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Assim sendo, entendemos estar plenamente justificada as exigências citadas acima, visto que o intuito é 

garantir ao CRB-8 a boa execução contratual, estando amparada pelo inciso II do artigo 30 da Lei de 

Licitações c/c artigo 37, XXI da Constituição Federal. 

 

Por tanto, o licitante vencedor do certame, bem como os demais classificados que por ventura for 

chamado para apresentar os documentos, a este serão exigidas as comprovações ora mencionadas.  

 

As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo email do CRB8 (adm@crb8.org.br). 

 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2020. 

 

 

Ronaldo Ferreira Gonçalves 

Pregoeiro do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região 
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