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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Referente ao Edital de Concorrência Pública Retificada nº 02/2020 

Processo nº230/2020 

Objeto: Edital de Concorrência Pública para a contratação de empresa para a coleta 

e transporte dos Resíduos sólidos domiciliares. 

 

O Município de Formigueiro, por meio de sua Comissão de Licitação, ante os 

questionamentos suscitados ultimamente, frente a pandemia COVID 19, que restringiu 

a circulação de pessoas, bem como o acesso a serviços públicos, notadamente 

Cartórios Judiciais e Extrajudiciais, Tabelionatos, entre outros, com relação a 

Concorrência Pública Retificada nº 02/2020, que se encontra aprazada para 

o dia 09 de abril de 2020, as 09:00h  esclarecer o quanto segue: 

 

1. Autenticação de documentos – os documentos poderão ser autenticados 

pelos Servidores do Município, sendo dispensada a autenticação por 

tabelião nos termos do item 3.3 - Item 3.3 Os documentos constantes dos itens 3.1.1 

a 3.1.5 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, por tabelião ou por 

servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os 

documentos dos itens 3.1.2, 3.1.3, a, e 3.1.5, a.2, poderão, ainda, serem extraídos de 

sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela 

Administração. 

 

2. Quanto aos documentos:    

a) Item 3.1.2 REGULARIDADE FISCAL: 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

b) 3.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a.7) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, expedida em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 

para a apresentação do documento; 

2.1 - Estes documentos originais serão encaminhados, mediante declaração assinada 

pelo Licitante de que atende os requisitos supra e que os mesmos serão enviados 

para o setor de licitações tão logo se restabeleçam as restrições impostas por força 

do Decreto nº 55.154, da lavra do Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul, que visa impedir o avanço da Pandemia em nosso País. 
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2.2 – Fica claro igualmente que os Licitantes deverão encaminhar os respectivos 

envelopes para a comissão de licitação, a qual disponibilizará o dia 13 de abril de 

2020, a fim de que os mesmos possam verificar a documentação dos Licitantes 

concorrentes. 

2.3 – Visando atender as orientações legais e as regras básicas de saúde pública, 

evitando dessa forma a aglomeração de pessoas, a Comissão de Licitação 

disponibiliza desde já aos Licitantes que agendem horário para terem acesso 

individualizado a documentação dos Licitantes Concorrentes no dia 13 de abril de 

2020, através do e-mail, licitação.prefeitura@formigueiro.rs.gov.br, com Eleci. 

 

                          Formigueiro/RS, 02  de abril de 2020. 

 

 

______________________________ 

Eleci Campos Ziebel 

Comissão de Licitação 
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