PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0006/ 2013
Processo nº. 0052/2013
16/12/2013
Esclarecimentos III
1ª Pergunta: Referente ao tópico 7.5.2 poderia me enviar um exemplo dessa
declaração pois não tem nenhum modelo no anexo colocado no compra aberta;
Resposta: Segue modelo.
MODELO : DECLARAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DURANTE TODO CONTRATO
REF.: Pregão Eletrônico nº 006/2013
Processo nº 0052/2013
_______________________________________,
inscrito
do
CNPJ
nº__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade nº____________________e do CPF nº___________________ _______,
DECLARA, que se obriga a manter, durante todo o período da contratação, objeto
desta licitação, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação
neste certame, e de que mantém íntegra a sua idoneidade perante os órgãos das
Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal.
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação:
em
caso
afirmativo,
assinalar
a
ressalva
acima)
_________________________________________________________________

2ª Pergunta: Referente a alguns documentos observei que vocês pedem ele em 2 ou
3 Lugares; Exemplo: Vocês fazem a solicitação do mesmo documento no tópico
7.2.2.3, 7.6.1 e 7.6.1.2 ; Envio uma cópia pra cada solicitação ou somente um
documento atende a solicitação?
Resposta:. O item 7 em sua totalidade especifica todos os itens que compõem os
documentos de habilitação, sendo um deles o 7.2.2.3 a Certidão Negativa de Tributos
Mobiliários.
O item 7.6.1, trata do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de
Jundiaí que pode ser utilizado como prova de habilitação.
E o item 7.6.1.2 especifica quais os documentos que compõem o Certificado de Registro
Cadastral, sendo que a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários é um desses
documentos.
Dessa forma o mesmo documento não está sendo solicitado mais de uma vez e um
exemplar do mesmo é suficiente.
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