
 

 

ESCLARECIMENTO 09 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - UASG 926482  

 
 

I - ITEM 9.9.5 DO EDITAL – DA PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL 
O item 9.9.5 do Edital exige dos licitantes: prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
Pedido de esclarecimento: Qual documento a Comissão de Licitações exige dos contribuintes como 
prova de inscrição? A Comissão aceita o alvará como prova de inscrição? 
 
II – ITEM 9.11.1.1.2 – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 
TÉCNICA. 
O item 9.11.1.1.2 do Edital dispõe que o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante, contato e local em que 
foram prestados os serviços. 
Pedido de Esclarecimento: Solicita-se o esclarecimento quanto ao momento em que os licitantes 
deverão apresentar as informações complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados. 
 
Os licitantes deverão apresentar as informações complementares exigidas no item 9.11.1.2 com os 
demais documentos da habilitação ou apenas posteriormente, caso a sua proposta seja a vencedora do 
certame? 

 
III – ITEM 9.11.1.2 – DECLARAÇÃO DE ESTRUTURA BÁSICA 
Dispõe o item 9.11.1.2 que os licitantes deverão apresentar Declaração de estrutura básica, contendo 
indicação das instalações físicas, dos equipamentos, perfil do "mailing list" e da organização do processo 
editorial (equipe técnica e forma de atendimento), de modo a garantir o cumprimento do objeto da 
licitação e que detém, estrutura de atendimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Caso 
não possua, a Licitante deverá apresentar declaração na qual se compromete a montar sua estrutura de 
atendimento na região da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, no prazo de 30 dias após 
assinatura do contrato (Anexo IV). 
Pedido de Esclarecimentos: Caso a licitante não possua até o momento estrutura de atendimento na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG, deverá apresentar apenas a declaração de que se 
compromete a montá-la no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato ou mesmo que não tenha a 
estrutura, também deverá declarar as instalações físicas, equipamentos, perfil do mailing list e outras 
informações relacionadas no item? 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
Considerando que o pregão nº 01/2021 será realizado de forma eletrônica, questiona-se se os 
documentos que não tiverem sido emitidos pela internet deverão, desde já, ter a autenticação em 
cartório de que conferem com os originais? 
 
 
Resposta I: A inscrição no cadastro de contribuintes municipal é comprovada através da certidão emitida 
pela Prefeitura, declarando que a empresa é contribuinte e está regular com suas obrigações. 
 
 



 

 

Resposta II: Conforme estabelece o item 9.3 do Edital, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor 
classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, em formato digital, via sistema, os documentos de 
habilitação complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, a teor do disposto no parágrafo 2º do artigo 38 do Decreto 10.024/2019. 
Importante salientar que os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não 
poderão ser os já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não 
se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em questão 
permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos já apresentados, sendo 
exemplo a requisição de cópia de contrato de prestação de serviços que tenha embasado a emissão de 
atestado de capacidade técnica já apresentado. 
 
 
Resposta III: Caso a licitante não possua até o momento estrutura de atendimento na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte/MG, deverá apenas apresentar/assinar a declaração de que se 
compromete a montá-la no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato. A estrutura deverá ser 
mantida durante toda a execução contratual. 
 
 
Resposta IV: A apresentação de documentos originais não-digitais pode ser feita mediante simples 
digitalização do documento original. Ainda, segundo o disposto no item 9.4 do Edital, somente haverá a 
necessidade de apresentação de documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital.  
Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Lei nº 8.666/93, e havendo dúvidas quanto à legitimidade 
da documentação apresentada, poderá, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro, ser solicitado o envio da documentação em original ou por cópia autenticada. 
 
 

 
 
 


