
  

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO         
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010. 
Processo Administrativo 06/2010 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE PREGÃO N.º 001/2010 
 
 

Edital de pregão para aquisição 
de um automóvel. 
 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, através do PREGOEIRO 
designado, torna público para conhecimento dos interessados que referente 
ao item 8.1 do edital de abertura, referente aos documentos para 
habilitação esclarece: 
  Será exigida a certidão de regularidade junto ao SICAF ou a 
apresentação dos seguintes documentos: 
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF); 
- Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 
a) A comprovação da inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes  dar-
se-á através do Alvará de Localização e Funcionamento, com validade 
definida no documento e, quando o documento for permanente, deverá ser 
anexada a guia de recolhimento do exercício atual. 
- Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Receita Federal e Dívida 
Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente; 
- Prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
- Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases 
de licitação; 



  

 

- Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358 de 5 
de setembro de 2002; 
- Se Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) desejar utilizar-
se dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, deverá apresentar uma declaração do seu 
enquadramento expedida pelo contador responsável, sendo que, a falta de 
manifestação importará na decadência do direito do benefício. 
Os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via e poderão ser 
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou 
ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 
A autenticação de documentos realizada pela Câmara será feita pelo Diretor 
de Expediente ou pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento em 
até um turno anterior ao da abertura do Certame Licitatório. 
Os documentos exigidos deverão ser, preferencialmente, relacionados, 
separados, colecionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital, 
indicando o subitem correspondente.  
Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu 
representante legal, com identificação clara de seu subscritor. 
A falta de qualquer dos documentos solicitados neste edital implicará na 
inabilitação da licitante. 
 

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 
h às 11:45 h e das 13:30 h as 17:00 h, na Câmara Municipal de Carazinho, 
sita na Avenida Flores da Cunha, n.º 799, em Carazinho ou pelo fone 
(054)3330-2322. 
 
 

Carazinho, 11 de fevereiro de 2010. 
 
 

AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN 
Pregoeiro 

 


