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Processo Administrativo Eletrônico nº 0000452-81.2017.5.04.0000 - (PA)
Interessado(a): TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO e
outros (2)
Assunto:  Serviço  –  Credenciamento  de  instituições  financeiras  para
pagamento da folha de pessoal

A Coordenadoria de Licitações e Contratos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
disponibiliza,  para  o  conhecimento  das  interessadas,  respostas  a  questionamentos
relacionados  aos  termos  do  Edital  de  Credenciamento  n.º  01/17,  formulados  pela
SICREDI AJURIS em relação à  documentação de habilitação da Cooperativa:

QUESTIONAMENTOS:          

1 – O envelope com todo o material poderá ser entregue antes do dia 10, porém a dúvida
reside na abertura  do mesmo em caso dos  documentos  não  estarem autenticados.  Se
protocolarmos pessoalmente o envelope antes do dia 10, a fim de confirmar a autenticidade
dos mesmos, vocês farão a abertura no mesmo ato?

RESPOSTA: Da leitura do item 7, caput, do Edital verifica-se que os documentos de
habilitação  devem  ser  entregues  em  uma  via,  em  cópias  autenticadas.  Serão
admitidas  cópias  simples  dos  documentos,  desde  que  os  originais  sejam
apresentados, no momento da abertura, no dia 10 de agosto de 2017, às 15 horas,
para conferência da originalidade pela Comissão Permanente de Licitações.

2. Sobre o item 10 da Habilitação, letra (e)  "No caso de cooperativa, ata de fundação e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 1971".

A Assembleia da Cooperativa  ocorreu no mês de abril  e  a homologação dos atos pelo
Banco  Central  aconteceu  somente  no  dia  17/07,  portanto  ainda  não  temos  estes
documentos com os devidos registros da Junta Comercial, mas temos como comprovar o
protocolo de entrega,  bem como as atas anteriores e o estatuto  social.  Como devemos
proceder, haja vista a Junta Comercial solicitar no mínimo 30 dias para análise e registro?

RESPOSTA: A  interessada  deverá  comprovar  o  protocolo  de entrega  dos  novos
documentos  na  Junca  Comercial,  bem  como  apresentar  cópias  dos  novos
documentos, bem como das atas anteriores e do estatuto social. 

3 – Relativamente à Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, exigida na alínea c,
inciso IV: A certidão emitida foi POSITIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA. Neste formato
apresentado, atenderia a exigência do Edital? 

RESPOSTA: Sim. Certidão positiva com efeito de negativa faz prova da regularidade.

Porto Alegre, 28 de julho de 2017.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos


