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COMUNICADO 03 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º: 01/2018 
SOLICITAÇÃO Nº 92/2018 
PROCESSO N.º: 87/2018 
TIPO: MENOR PREÇO  
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializado em revisão e atualização da Lei Orgânica do 
Município de Louveira e a anteprojeto de resolução do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Louveira.   
 
 
 

Diante do pedido de esclarecimentos do senhor Rafael 
M. Junqueira, passamos a explicar os pontos suscitados.  

 
1.  Prazo para emissão do CRC - Consta no preâmbulo do edital que: DATA-LIMITE PARA CADASTRO: 
até 12/06/2018. Porém o artigo 22, § 2º, disciplina: 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
(...) 
§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
Portanto o referido da Lei de Licitações NÃO menciona que a contagem do prazo se dá através de 
dias úteis, desta forma aplica-se a regra geral, ou seja a contagem do prazo se dá em dias corridos. 
Ora, se o prazo para abertura dos envelopes se dá no dia 17/07/2018 o terceiro dia anterior a esta 
data, será o dia 14/07/2018 (sábado).  
Nota-se ainda que o prazo vincendo não será em dia útil, por força da regra geral o vencimento se 
dará no primeiro dia útil posterior. 
RESPOSTA: Conforme estabelecido no instrumento convocatório o Cadastramento é contato em dias 
uteis, ou seja, de expediente da Casa. Não haverá sentido neste caso os dias serem contados de 
forma corridos, tendo em vista a necessidade do órgão analisar a documentação para expedição do 
CRC. 
Os prazos são contados consecutivamente, quando não estiver determinado no ato convocatório que 
será em dias úteis (caso em tela). Considera-se dia útil, para efeito de licitação, aquele em que há 
expediente no órgão ou entidade licitadora. Conforme o que dispõe o artigo 66 da Lei nº 9784 sobre 
prazos: Os prazos começam a correr a partir da data de cientificarão oficial, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. 
 
 

 
Louveira, 10 de julho de 2.018. 

 
 

MARCELO SILVA SOUZA 
Diretor Geral 


