AVISO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 173/2017
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna
público a retificação do edital concorrência 003/2017 conforme abaixo
referente ao item X e seus subtens.
Passa a ser o correto:
X - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1 Comprovante de Registro e Inscrição da Sociedade de Advogados na Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, mediante a apresentação de certidão expedida pela OAB
com data não inferior a 30 (trinta) dias à data da realização do certame, juntamente
com comprovante de inscrição, registro e regularidade dos advogados constantes do
contrato social na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, assim como da equipe
técnica relacionada;
10.2 Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com características semelhantes ao
objeto deste edital, que comprove a execução por qualquer membro da equipe técnica
da licitante de serviços de recuperação de credito junta a receita federal do Brasill;
10.3 Relação de equipe técnica responsável pela prestação dos serviços,
acompanhada do comprovante de registro, inscrição junto a OAB de cada um dos
advogados que compõem o corpo técnico da licitante;
10.3.1 Entende-se por corpo técnico, para fins desta licitação, os profissionais sócios
que forem integrantes da sociedade de advogados licitante ou que com ela
mantenham vínculo de trabalho profissional;
10.4 A vinculação do profissional com a licitante deverá ser comprovada mediante
apresentação dos seguintes documentos:
10.4.1 CTPS devidamente anotada, em caso de advogado empregado ou contrato de
prestação de serviço ou
10.4.2 contrato de advogado associado, na forma dos artigos 39 e 40 do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos advogados do Brasil; ou

10.4.3 advogado sócio relacionado no contrato social;
10.5 Comprovação de que no mínimo 01 (um) advogado que compõe o corpo técnico
da licitante possui pós graduação lato sensu
ou
strictu sensu na área do
Direito Tributário através de certificado, atestado ou declaração de conclusão
emitido por instituição de ensino autorizada pelo Ministério da Educação (MEC).

As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:
licitacao@mardeespanha.mg.gov.br
Mar de Espanha-MG, 19 de outubro de 2017.
Rafael de Souza Lanini
Pregoeiro

