
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 096/2020
Nobre licitante,

Em atenção ao e-mail recebido segunda-feira, 5 de outubro de 2020 11:33, que informam dúvidas
sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-
nos a responder:

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

I- DO ITEM 12.9, letra "b" – . A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira
consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência e Recuperação Judicial,
emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, a menos de 120 (Cento e vinte) dias;

b.2) Para a licitante que apresentar certidão que não contenha data de validade em seu corpo deverá ser
observado o disposto no item 12.23. deste edital.

12.23. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data de
emissão não excedente a 30 (trinta) dias da data prevista para apresentação das propostas, exceto
Atestados de Capacidade Técnica;

III - DO ESCLARECIMENTO:

No caso acima, a certidão de falência e concordata e recuperação judicial sem data de validade e
contando com a data de sua emissão será considerada dos 120 (cento e vinte) dias após a sua emissão
conforme "letra b" acima ou os 30 (trinta dias) conforme letra b.2 e item 12.23 do edital?

RESPOSTA:
No caso acima, a certidão de falência e concordata e recuperação judicial sem data de validade e
contando com a data de sua emissão será considerada dos 120 (cento e vinte) dias após a sua emissão
conforme "letra b".
Os 30 (trinta dias) conforme letra b.2 e item 12.23 do edital aplica-se aos casos de cartão CNPJ,
Inscrição Estadual/Municipal;

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais
também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Adriano Conceição de paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


