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CONVOCAÇÃO  

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021 

 

Pelo presente instrumento, em atenção ao disposto no § 3º, Art. 43 da Lei 

8.666/931, vimos convocar TODOS OS CREDENCIADOS HABILITADOS e os 

INABILITADOS por não apresentarem o anexo X2 do Edital de Chamamento 

001/2021, para apresentarem novamente TODOS os documentos já 

apresentados (exceto as certidões de regularidade fiscal), da seguinte forma: 

 

a) Apresentar os documentos originais para devida autenticação pela 

equipe da CPL; ou 

 

b) Apresentar os documentos devidamente autenticados em cartório; 

ou 

 

c) Apresentar declaração autenticada dos emitentes dos certificados e 

declarações que os documentos apresentados a CPL são verdadeiros;  

 

Esclarecemos que tal convocação decorre de indícios de fraudes por 

parte de alguns participantes do certame e para cumprir o que fora determinado 

por despacho do Ilustre Representante Ministerial local. 

 

Informamos ainda que: 

 

a) O credenciado que não puder comparecer, poderá enviar os 

documentos solicitados através de um representante legal; 

 

 
1 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 
2 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES PESSOA FÍSICA. 
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b) O credenciado que deixar de autenticar certificados ou declarações de 

cursos perderá pontuação naquilo que não foi apresentado; 

 

c) O credenciado que descumprir esta convocação poderá ser 

automaticamente inabilitado.  

 

d) É expressamente proibido a inclusão de novos documentos por 

parte de qualquer credenciado.   

 

O prazo para cumprir o disposto nesta convocação começará hoje, 

05 de fevereiro de 2021, e irá ocorrer até às 16h:30min dia 09 de fevereiro. 

 

Certo de Vossa colaboração.  

 

São Simão, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

Gracielle Souza Pereira  

Presidente da Comissão de Licitação  

 


