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2. CRONOGRAMA: 
Data Atividades relacionadas: 

20/04/2018 Às 15 horas (hora local) - Prazo final para envio dos documentos 
previstos nos itens 3 e 4 deste Edital; 

20/04/2018 
Às 15 horas (hora local) – Abertura das propostas financeiras e 

classificação das empresas em conformidade com o presente 
Edital; 

20/04/2018 

Às 15 horas (hora local) – Análise dos documentos de habilitação 
cadastral da empresa vencedora e, em caso de inaptidão desta 
quanto aos documentos de habilitação, das demais empresas 
na ordem de classificação das propostas financeiras;  

23/04/2018 Publicação no site do resultado classificatório final das empresas 
habilitadas; 

24/04/2018 Às 15 horas (horário local) – Prazo final para recebimento de recursos; 

25/04/2018 Publicação do vencedor do processo de AVALIAÇÃO COMPETITIVA 
IDSM/OS MCTIC Nº OC004835/2018. 

 
3. HABILITAÇÃO CADASTRAL: 
3.1. Para efeitos de cadastramento, as empresas do ramo pertinente ao objeto previsto no 

item 1 deste Edital deverão encaminhar ao e-mail compras@mamiraua.org.br, até as 
15 horas do dia 20/04/2018, para o processo de AVALIAÇÃO COMPETITIVA 
IDSM/OS MCTIC Nº OC004835/2018, os seguintes documentos: 

3.1.1. Ficha de Registro Cadastral, devidamente preenchida e assinada pelo Representante 
Legal, conforme modelo do ANEXO VI, deste Edital; 

3.1.2. Cópias dos documentos do REPRESENTANTE LEGAL da empresa: RG e CPF; 
3.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, comprovando a regularidade fiscal 

e trabalhista; 
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS; 
3.1.5. Alvará de Licença Municipal na sede do proponente; 
3.1.6. Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal na sede do proponente; 
3.1.7. Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual; 
3.1.8. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 
3.1.9. Cartão CNPJ; 
3.1.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

3.1.11. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida 
na sede da pessoa jurídica; 

3.1.12. Último Balanço Patrimonial acompanhado do Recibo de envio do SPED Contábil (se 
estiver obrigado) 

3.1.13. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.14. As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no 














