
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 
Processo: 1989/2019 – Pregão Privado 022/2019 
Objeto: Prestação de Serviços Advocatícios para defesa dos interesses da Fundação Zerbini em processos 
judiciais e administrativos no âmbito Cível, Trabalhista, Tributário e Direito Público. 
 
 
Empresa: CCM – Câmara de Comércio do Mercosul  
 
Prezado, muito bom dia! 
 
Conforme contato telefônico anterior com o colaborador Bruno, e em relação a licitação de contratação de 
escritório de advocacia, solicito: 
 
 1 - Cópia do contrato jurídico vigente com a instituição (mesmo que de anos anteriores ou de diferente teor 
ao que será firmado); e 
 
2 - A informação de que se para esse edital é exigido o SICAF e/ou cadastro de fornecedores da Zerbini ou 
apenas a documentação de habilitação é  o suficiente; 
 
Grato pela atenção, 
 
Att, 
 
Pedro Guimarães Bueno  
 
 
----------------------------------------------------------------  
 
 
Resposta:  
 
 
Boa tarde! 
 
  
       Frente ao vosso pedido de esclarecimentos, segue resposta da Assessoria Jurídica da Fundação Zerbini, 
a saber: 
 
 
       No tocante aos questionamentos apresentados pela CCM abaixo, temos a expor o seguinte: 
 
1 - Cópia do contrato jurídico vigente com a instituição (mesmo que de anos anteriores ou de diferente teor ao 
que será firmado); e  
 
Assessoria Jurídica Fundação Zerbini - Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Fundação Zerbini é uma 
fundação privada e que, para contratação de serviços com recursos de origem fundacional faz uso de seu 
Regulamento de Compras e Contratações, sendo aplicável, de forma análoga aos procedimentos de 
contratação dispostos no referido Regulamento, as disposições e princípios estabelecidos na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislação correlata aplicável. 



 

 

Para maiores esclarecimentos e compreensão de todo o exposto, fazemos o convite para que acesse o site 
da Fundação Zerbini (http://www.zerbini.org.br/v2/). 
 
Feito estas considerações iniciais, podemos afirmar que o presente procedimento não se trata de uma 
licitação pública regida sob a égide da Lei  Federal nº 8.666/1993. 
 
Desta forma, servimo-nos da presente para comunicar-lhe que não poderemos encaminhar a cópia do 
contrato solicitado pelo fato deste estar revestido de caráter confidencial, sendo as informações contidas 
neste de cunho restrito as partes do referido instrumento.  
 
2 - A informação de que se para esse edital é exigido o SICAF e/ou cadastro de fornecedores da Zerbini ou 
apenas a documentação de habilitação é  o suficiente; 
 
Assessoria Jurídica Fundação Zerbini- No que concerne a apresentação dos documentos de habilitação no 
presente procedimento, esclarecemos que a apresentação de comprovante de registro no SICAF não é 
obrigatório e sim alternativo, podendo o participante optar pela apresentação deste ou dos documentos 
exigidos nos itens 6.2 a 6.5 do referido Edital. 
Este entendimento encontra amparo nos itens 6.6.6. e 6.6.7. do Edital, os quais transcrevemos logo abaixo 
para fins de ilustração, sem prejuízo de outros itens elencados no Capítulo VI do Edital: 
 
6.6.6 Face o disposto no § 3º do art. 32 da Lei 8.666/93, aplicado de forma análoga neste procedimento, 
será facultado aos participantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos no Capítulo VI - DO 
CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, deste Edital, pelo comprovante de 
registro cadastral, no ramo de atividade compatível com o objeto do procedimento, emitido pelo Sistema 
Unificado de Fornecedores, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da Instrução 
Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010, do Ministério do Planejamento Orçamento, Gestão, e Decreto nº 
3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as suas atualizações posteriores (“SICAF”), mediante a apresentação 
de declaração emitida por meio do órgão público federal. 
 
6.6.7 A declaração supracitada deverá ser apresentada acompanhada dos documentos relacionados no 
Capítulo VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, que não tenham 
sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de 
validade vencidos, na data de apresentação das propostas. 
 
 
 
 
 
Att.: 
 
Comissão de Compras 
 
 
 

http://www.zerbini.org.br/v2/

