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DILIGÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
   

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 
 

 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES. 

Após análise dos documentos apresentados no “ENVELOPE 01” inerente ao Edital de 

licitação da Concorrência nº 001/2020, a Comissão Permanente de Licitação identificou o não 

cumprimento de alguns requisitos do edital pela empresa JONAS RIBEIRO DOS SANTOS-

ME. Dessa forma, a fim de oportunizar a regularização da documentação entregue pela 

referida empresa, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de 

Brasília, nos termos do item 4.7.1 do Edital, solicita o envio dos documentos descritos abaixo: 
 

• Contrato Social ou Ata de Constituição e respectivas alterações posteriores, registrados 

na Junta Comercial. Os documentos deste item poderão ser substituídos pelo "extrato de 

registro social" expedido pela Junta Comercial autenticado em cartório, nos termos do 

caput do item 4.4 do Edital; 
 

• Carteira de Identidade e CPF do Sócio representante legal da empresa, autenticado em 

cartório, nos termos do caput do item 4.4 do Edital; 
 

• Comprovante de Endereço do Sócio representante legal da empresa, autenticado em 

cartório, nos termos do caput do item 4.4 do Edital; 
 

• Comprovante de Endereço da empresa, autenticado em cartório, nos termos do caput do 

item 4.4 do Edital; 
 

• Pelo menos 2 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, onde comprove ter o licitante executado ou estar executando 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o lote 

de interesse desta licitação, autenticados em cartório, nos termos do caput do item 4.4 

do Edital; 
 

• Certidão Negativa de FGTS, nos termos do item 4.3 “g”; 
 

• Certidão Negativa de INSS, nos termos do item 4.3 “g”; 
 

• Registro da Inscrição Estadual, nos termos do item 4.3 “i”. 
 

 A empresa JONAS RIBEIRO DOS SANTOS-ME deverá entregar toda documentação 

supracitada, no endereço SCEN Trecho 02 Conjunto 04 - Brasília/DF - Setor de Licitações e 

Contratos até as 17h do dia 02 de julho de 2020, sob pena de inabilitação no certame. 
 

Brasília-DF, 1º de julho de 2020. 

  
 

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA 

Presidente da Comissão 
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