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ESCLARECIMENTO-1 
 

PROCESSO Nº 085/2020 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12/2022 
 
OBJETO: Atribuição de Áreas - Entreposto de Presidente Prudente, conforme quantidades e 
especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante, e a respectiva resposta 
elaborada pela Seção de Licitações (SELIC). 
 
Pergunta 01 – “Os envelopes serão entregues no entreposto de Presidente Prudente. Faz-
se-á necessário entregar o ENVELOPE "A" PROPOSTA COMERCIAL e ENVELOPE "B" 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO....e um TERCEIRO ENVELOPE COM O 
CREDENCIAMENTO?” 
 

Resposta 01: O envelope de Credenciamento far-se-á necessário caso o licitante queira se 
manifestar presencialmente durante o certame ou se o representante do licitante for utilizar-
se de Procurador nomeado para se fazer representado.  
 
 
Pergunta 02 – “No item 9.2.1 PRODUTOR RURAL, letra "N": n) Certidão negativa de 
insolvência civil expedida pela Justiça Estadual. A certidão negativa de insolvência civil 
mencionada acima é a mesma CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA? 
Mencionada no item 9.2.2? Letra "S"? Conforme abaixo: 
9.2.2 s) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante.” 
 
Resposta 02: Se o licitante for Produtor Rural de Estado que exija CNPJ para o exercício da 
atividade, o mesmo deverá apresentar Certidão Negativa de Falência e Concordata sob seu CNPJ. 
Caso o licitante seja Produtor Rural de Estado que não exija o CNPJ, será necessário apresentar 
certidão negativa de insolvência civil. 
 
 
Pergunta 03 – “As certidões para fins de habilitação no que tange os registros impeditivos 
de contratação constantes no item 7.4? Essa consulta será feita pelo representante do 
CEAGESP? Correto? Não precisa enviar essas certidões no envelope “B” DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO... Correto?” 
 

Resposta 03: As certidões citadas no item 7.4. do edital serão consultadas pela Comissão 
Julgadora durante a análise dos documentos de habilitação, portanto, não sendo necessária 
apresentação das certidões por parte do licitante. 
 
 
São Paulo, 06 de julho de 2022. 

 
 
 

Ricardo Yutaka Yamada 
Presidente da Comissão Julgadora 

 


