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EDITAL Nº 005/2010 

MODALIDADE MENOR PREÇO Nº 001/2010 
Esclarecimentos nº 004/2011 

 
 
A Comissão de Licitação, atendendo a necessidade de sanar erro material constante no 
edital, vem informar que no item 4.2 o anexo a ser utilizado é o de número I, no item 
11.1.2 o anexo a ser utilizado é o IV e no 4.3 passa a vigorar com a seguinte redação, 
para correção dos anexos: 
  
4.3 Os documentos de habilitação citados no item 3.11.1.1 compõem-se de: 
- CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará), relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal/ Ministério da Fazenda. 
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais do domicílio ou sede do licitante, dentro de 
seus prazos de validade; 
- Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante, dentro de 
seus prazos de validade; 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, dentro de seu prazo de validade; 
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), dentro de seu prazo de validade; 
– Declaração da proponente informando que não está declarada inidônea e nem 
suspensa do direito de licitar em órgãos públicos da administração direta ou indireta, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, assinada por representante legal. Se 
representada por procurador, este deverá ser identificado através da documentação 
apresentada no envelope Habilitação, com firma reconhecida em Cartório conforme 
modelo ANEXO II desta Tomada de Preço; 
- Declaração da proponente informando que recebeu todos os elementos e informações 
para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que concorda com os termos 
e condições estabelecidas no Edital, assinada por representante legal. Se 
representada por procurador, este deverá ser identificado através da documentação 
apresentada no envelope Habilitação, com firma reconhecida em Cartório, conforme 
modelo ANEXO III; 
- Atestado de Prestação de Serviços efetuados em objeto similar ao presente com firma 
reconhecida em Cartório; 
- Ato Constitutivo da Empresa em vigor, devidamente consolidado e registrado. A 
documentação poderá ser substituída por Certidão Simplificada do Registro Público de 
Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que constem os 
nomes dos representantes legais do licitante e o ramo da atividade, com data de 
expedição não superior a 30(trinta) dias; 
- Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro de seu prazo de validade, a certidão que 
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não expressar o prazo de validade, deverá ter data de expedição não superior a 60 
(sessenta) dias. 
- Declaração da licitante, sob as penas da lei, no sentido de que se obriga a manter, 
durante a vigência do contrato, objeto desta licitação, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para participação neste certame e, de que manterá íntegra a sua 
idoneidade perante os órgãos de Administrações Públicas Federal, Estaduais e 
Municipais, assinada por representante legal. Se representada por procurador, este 
deverá ser identificado através da documentação apresentada no envelope 
Habilitação, com firma reconhecida em Cartório, conforme ANEXO III; 
- Declaração do proponente que não emprega menores, assinada por representante 
legal. Se representada por procurador, este deverá ser identificado através da 
documentação apresentada no envelope Habilitação, com firma reconhecida em 
Cartório, conforme ANEXO III. 
  
Para os demais esclarecimentos, solicitamos consultar os anexos do referido 
Edital no site www.cresspr.org.br. 
 
Estes esclarecimentos passam a fazer parte integrante do edital. 

 
 

Curitiba, 26 de janeiro de 2011. 
 

Comissão de Licitação 
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